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Ar Khomeini įžiebs karą?
Rašo DARŪNAS, mūsų specialus bendradarbis 

Šiaurės
Dabar jau beveik niekas 

neabejoja, kad Khomeini 
yra fanatikas, senoviškas is
lamo dvasiškis, bet nedaug 
kas tikėjo, kad jis yra trum
paregis: mėgina šokdinti net 
Ameriką. Jis viską mėgina 
diriguoti neturėdamas jokio 
supratimo nei apie vyriau
sybės funkcijas, nei apie 
diplomatinius santykius. Iki 
šiol kraštų pasiuntinybės 
būdavo kaip neliečiamos 
šventyklos ir naudodavosi 
pilna krašto apsauga. Irane 
įvyko priešingai. Pagaliau ir 
pats Khomeini patvirtino, 
kad studentai turėjo pilną jo 
pritarimą užimti Amerikos 
ambasadą ir už įkaitus rei
kalauja gyvo šacho. Atrodo, 
kad Khomeini tik ieško vi-
šokių nesantaikų. Visame 
krašte reiškiasi bedarbė, 
socialiniai ir politiniai nera
mumai. Sako, Irakas kėsi
nasi į Irano nafta turtingas 
sritis sakydami, kad jos pri
klausančios Irakui. Kurdų 
sukilimas ir reikalavimas 
nepriklausomybės, su ku
riais Khomeini bando derė
tis. Visur trūksta lėšų. Daug 
žmonių bėga iš Irano. Kana
da ir kiti kraštai svarsto, ar 
verta Irane laikyti savo am
basadas neturint užtikrinto 
saugumo. Amerika boiko
tuoja Irano naftą ir ieško 
būdų ja apsirūpinti iš kitų 
šaltinių, nors pats Khomeini 
giriasi, kad jam pavyko 
Ameriką parklupdyti. Ka
daise šacho valdomame Ira-
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AUKOS AUSTRALIJOS 
LIET. FONDUI

$ 20 - Vyt. Kalvaitis (Vic. 
50)

$ 10 - K. Stančikas (N.S. 
W. 35).

Pagerbdami velionį Kazį 
Taparą vietoj gėlių Fondui 
aukojo po $ 20: Jurgis ir Ju
lija Meiliūnai (Vic. 7), Jonas 
ir Nina Meiliūnai (Vic. 337).

A.a. Jono Valio 10 metų 
mirties sukakties proga au
kojo: $ 10 B. Vanagas; po $ 
5: I. Alekna, V. Ališauskas, 
J. Antanaitis, J. Balbata, J. 
Balčiūnas, L. Barkus, T. Bi- 
kulčienė, T. Birietienė, A. 
Bladzevičius, A, Čelna, V. 
Daugėla, V. Jakutis, J. Kal
nėnas, J. Kirša, M. Medei- 
šienė, J. Meiliūnas, E. Šei- 
kienė, J. Šniras, B. Vingrys, 
B. Zabiela, A. Zubras.

Sveikiname naują A.L. 
Fondo šimtininką - Joną ir 
Niną Meiliūnus.

Ačiū visiems aukotojams.
V. Ališauskas 

A.L.F iždininkas

Amerikoje
ne viskas buvo amerikiečių 
gamybos pradedant auto
mobiliais ir baigiant gink
lais. Netekus Amerikos pri
truks atsarginių dalių, kurių 
niekur negaus.

Šiandie visą pasaulį jau
dina Amerikos ambasados 
tarnautojų įkaitais paimtų 
likimas. Dėl jų Khomeini 
atmeta visas derybas reika
laudamas šacho. Kol kas 
vyksta įvairūs bandymai 
susitarti tarp vyriausybių, 
bet liaudis demonstruoja 
tiek Irane, tiek ir Ameriko
je. Kalbama, kad suimtieji 
laikomi sunkiose sąlygose: 
jiems ne tik negalima laisvai 
judėti ambasados rajone, 
bet eilė jų surišti ir net kal
bėti draudžiama. Amerikoje
yra apie 50.000 Irano stu
dentų, kurių vieni demons
truoja prieš Ameriką, kiti 
prieš Khomeini. Kai kurie 
arabų kraštai smerkia Kho
meini, jų tarpe ir Egipto 
prez. Sadatas, kuris pasisiū

Ž 2 3 © i
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Naujosios Zelandijos tu
ristinis lėktuvas aną savaitę 
sudužo Antarktikoje. Žuvo 
visi keleiviai su lėktuvo įgu
la - viso 257 žmonės. Dėl kli-‘ 
matinių ir oro sąlygų nelai
mės priežasčių aiškinimas 
labai apsunkinamas.

SEMINARAS ETHNIC
RADIO KLAUSIMU

The Radio, Television ir 
Media Sub-committee orga
nizuoja etninio radio ir tele
vizijos reikalais seminarą 
gruodžio 15 d. 9.30 - 4 vai. 
State Office Block Theat- 
rette salėje, corner Phillip & 
Bent st., Sydney.

Jeigu esate nepatenkin
tas, ar turite nusiskundimų 
minėtais klausimais, atvyki
te ir iškelkite juos seminare. 
Šį kartą norime išklausyti 
pačius klausytojus. Norį se
minare kalbėti užpildo pa
ruoštus blankus, gaunamus 
prie įėjimo.

***
Yra pavojus, kad Vaka

ruose komunistų partijos 
galinčios demokratiniu keliu 
patekti į valdžią. Sovietai 
savo propagandoje moko, 
kad kartą perėmę valdžią 
neturėtų rizikuoti sekančiais 
rinkimais.

***
Ekspertai tvirtina, kad 

sovietų tankai, kuriais dabar 
apginkluota raudonoji armi
ja, prie esamos technikos 
esą visai menkaverčiai ir

M.K. Čiurlionis žinia (1905)

lė Egipte buv. šachą pri
glausti, jeigu jam kitur vie
tos neatsirastų (Pastaruoju 
metu Meksika atsisakė ša
chui duoti prieglaudą, kuri 
jam buvo suteikta laikinai.

juos norima pakeisti moder
nesniais. Iš to ir sovietų 
propagandinis mostas, kad 
jie atitraukią 1000 tankų ka
rinių jėgų sumažinimo sąs
kaitom

Irane maištininkai stu
dentai vis tebelaiko užėmę 
Amerikos ambasadą Tehe
rane su 49 ambasados tar
nautojais kaip įkaitais už 
reikalaujamą išduoti buvusį 
Irano šachą. Neišpildžius jų 
reikalavimo įkaitus grasina
ma nužudyti. Studentų ak
cijai pilnai pritaria Irano 
Valdovas Khomeini. Apie tai 
plačiau skaitykite mūsų 
bendradarbio Siaurės Ame
rikoje Darūno rapartažus. 
Pereitą savaitę keliolika 
įkaitų buvo išleisti.

***

Lietuvoje spalio 30 d. su
imtas Antanas Terleckas, 
plačiai žinomas lietuvis vei
kėjas. Jis buvo nuolat KGB 
persekiojamas ir tardomas, 
bet visą laiką drąsiai elgėsi 
niekur neperžengdamas 
įstatymų. Jis yra vienas iš 
45 pabaltiečių, pasirašęs po 
memorandumu reikalaujant 
Pabaltijui laisvės. Prieš po
rą metų ir Mūsų Pastogėje 
skaitėme jo atvirą laišką 
KGB viršininkui Andropo
vui.

***
_ Kanadoje Toronto mieste 
išeinančiam lietuviškam sa
vaitraščiui "Tėviškės Žibu
riams” gruodžio 24 d. sueina 
30 metų. Laikraštis per tą 
laiką vis tobulėjo ir šiandie 

Šachas jau išleistas iš ligo
ninės ir išgabentas iš New 
Yorko praleisti keletą sa
vaičių ramybėje. Red.).

Šis įtemptas įvykis su 
Iranu sucementavo Amerika 

jis yra iš pačių stipriausių 
laikraščių išeivijoje.

Turima žinių, kad sovietų 
pagrobtasis pabėgėlis lietu
vis sportininkas V. Česiūnas 
neatsigauna nuo sumušimų 
pagrobimo metu ir laikomas 
psichiatrinėje ligoninėje 
Leningrade.

Pas menininkus
ADOMO VINGIO MINIATIŪRINIS MENAS

Artėjančių švenčių proga 
dail. Adomas Vingis yra su
komponavęs eilę sveikinimo 
kortelių. Visos jos yra dailiai 
estetiškai apipavidalintos, 
išdabintos spalvota ab
strakčia grafika.

Tačiau didelį dėmesį pa
traukia kortelės su reljefiniu 
ornamentu, atmuštu 
baltame popieryje. Tiems 
raštams tikriausiai inspira
ciją sužadino lietuviškos 
drobės, kurių dekoratyvu
mas savaip menininko per
dirbtas ir su polėkiu panau
dotas modernioje dvasioje. 
Nors ir maži tie darbeliai, 
bet atlikti su atyda. Ypač 
sveikintina pati idėja ar ieš
kojimas naujų būdų, kuriais 
tiesiami moderniški tiltai iš 
senosios lietuviškos kultū
ros. Tai nėra aklas drobių 
pakartojimas, bet naujai su
kurtas menas.

Dažnai reikia gerų lietu
viškų kortelių, bet tokių be
veik nėra, nes menininkai į 
šią sritį beveik neatsisuka. 
Rinką užpildo mėgėjai, kurie 

ir pažadino jos patriotizmą. 
Net įkaitų artimieji ar šei
mos Amerikos prestižą stato 
aukščiau už asmeniškus in
teresus. Daugeliu atvejų 
patys Amerikos darbininkai 
atsisako aptarnauti Irano 
lėktuvus ar laivus. Turima 
žinių, kad jei iraniečiai pra
dėtų įkaitus kankinti ar žu
dyti, Amerika reaguotų jė
ga. Persijos įlankoje budi 
keliolika Amerikos karo lai
vų, kurie pasirengę kiekvie
nai akcijai.

Pasaulis gyvena gresian
čio karo nuotaikomis. Jei į šį 
reikalą įsikiš Sov. S-ga, ka
ras neišvengiamas.

Darūnas

tegali atvaizduoti konkre
čius vaizdelius: apsnigtas 
trobeles, pakrypusius kry
žius, kai kada ir visą juostų 
raštą, aklai atkartotą. Gerų 
norų jiems netrūksta, bet 
trūksta meniško sugebėji
mo. Dailininko rankose for
mos iš kart įgauna didelės 
estetinės vertės ar tai būtų 
realistiniai, ar abstraktiniai 
darbeliai.

Linkime dail. A. Vingiui 
stabtelėti ilgiau šioje srity
je, nes pradžia yra puiki. 
Bedirbant kyla įvairiausios 
idėjos, atsiveria visai neti
kėti keliai ir išsivysto ne
sapnuotos formos. Taip kaip 
kitos miniatiūrinio meno ša
kos (medaliai, ekxlibrisai, 
pašto ženklai), taip ir svei
kinimo kortelės gali būti 
grynu meno kūriniu.

Išleistos dail. A. Vingio 
kortelės yra be jokių įrašų, 
be linkėjimų tekstų, todėl 
tinkamos visokiom progom 
kaip grynai estetiškas 
pasveikinimas.

Genovaitė Kazokienė

1



Atviras laiškas
ALFAS VALDYBOS LAIŠKAS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

"Mūsų Pastogės” redak
cija š.m. 41 numeryje pas
kelbė nutraukianti diskusi
jas liečiančias Australijos 
lietuvių sporto klubų lietu
vybės klausimą, kurias su
kėlė "Mūsų Pastogės” 27 
numerio vedamasis. Nežiū
rint to redakcijos pareiški
mo Mūsų Pastogė” 47 nu
mery pati toliau tęsia puoli
mą prieš Australijos lietu
vius sportininkus V. Koro 
straipsniu "Apsilankymų 
paraštėje”.

Į sporto klubams daromus 
priekaištus išsamiau atsa
kyti neverta, nes neduodant 
rimtų konkrečių pasiūlymų 
tariamą lietuvybės trūkumą 
sportininkų eilėse pašalinti, 
puolėjų kritika yra tik tuš
čios kalbos. Lygiai taip pat 
nedaugiau verta ir kritikų 
kalba apie sportininkų neva 
nenorą derintis prie kitų pa
rengimų Lietuvių Dienose. 
Daug svarbesnis klausimas 

' yra, kodėl ši nedraugiška 
akcija prieš sportininkus ta
po vėl pradėta?

Reikia manyti, jog to 
priežastimi yra tai, kad su- 

• kėlus Bendruomenėje kont- 
raversiją liečiančią didžiau
sią mūsų jaunimo organiza
ciją ir tuo pačiu diskusijas 
"Mūsų Pastogėje”, paleng
vėtų redaktoriaus darbas
medžiagą laikraščiui tel
kiant. Tačiau jei ši prielaida 
nėra tiksli, tuomet tenka 
galvoti, kad ’’Mūsų Pastogė” 
sąmoningai pasirinko ne
draugišką laikyseną Aus
tralijos lietuvių sporto klubų 
atžvilgiu, nekreipdama dė
mesio į tokio žingsnio žalin
gas konsekvencijas spor
tuojančiam jaunimui, Bend
ruomenei ir, pagaliau, pačiai 
"Mūsų Pastogei". Abiem at
vejais Bendruomenės sa
vaitraščio laikysena nepa
teisinama.

Atmesdama sporto klu
bams daromus užmetimus, 
ALFAS Valdyba pabrėžia, 
kad sporto klubų pagrindinė 
užduotis yra sudaryti sąly
gas Australijos lietuvių 
sportininkams veikti lietu
vių klubo aplinkoje. Atrodo, 
kad lygiai to paties savo 
veikloje siekia ir kitos mūsų 
jaunimo organizacijos, bū
tent, vykdant organizacijos 
f>askirtį išlaikyti jaunimą 
ietuviškame junginyje, o 

tuo pačiu ir Bendruomenėje. 
Tačiau ALFAS Valdybai 
neteko girdėti, kad kurioje 
nors mūsų jaunimo organi
zacijoje būtų atliekamos li
tuanistinių institucijų funk
cijos dėstant lietuvių kalbą, 
istoriją ar krašto pažinimą. 
Būkime atviri - visi gerai ži-

A.A.
JULIJAI DANINAI JONUŠIENEI 

mirus, skausme giliai užjaučiame jos vaikus su šeimomis 
ir vyrą p. Kostą Jonušą bei artimuosius.

V. ir T. Skrinskai

Mūsų mielą narę Mariją BIRIETIENĘ, jos vyrui 
A.A.

JONUI BIRIETAI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame skausmo valandoje ir 
kartu liūdime.

Melb. Soc. Globos Mot. D-ja

; Mūsų Pastogė Nr. 49, 1979.12.10, psl.2

nome lietuviškai tarp savęs 
nekalbėjimo problemą mūsų 
jaunimo tarpe. Ir mūsų kri
tikams nenaujiena, kad šia 

•liga negaluoja ne vien tik 
sportininkai. Viešnia iš Ka
nados, solistė G. Čapkaus- 
kienė tame pačiame "Mūsų 
Pastogės” 47 numeryje, po
kalbyje su žurn. A. Laukai
čiu pripažįsta, kad ta prob
lema egzistuoja ir Šiaurės 
Amerikos lietuvių Bendruo
menėse, kur taip pat iki šiol 
vaistų šiam negalavimui nė- _____
ra surasta. Galima tik paša- telkti reikiamus pinigus jų 
kyti, kad ALFA S-gos ir1' '---------- ■-------- u.-.j..
sporto klubų valdybos, taip 
kaip ir kitų organizacijų va
dovybės, ragina savo narius 
visomis progomis kalbėti 
lietuviškai.

Kas liečia V. Koro 
straipsnį, tenka jį patikslin
ti, kad jaunuoliai sporto klu
buose ’’neužkliūva’’ o nema
žas skaičius, pradėję nuo 
vaikystės, besportuodami 
juose užauga ir vėliau, nu
stoję aktyviai sportuoti, dar 
ilgus metus dirba klubuose 
sportinį organizacinį darbą. 
Taip pat nepaslaptis, kad 
daugelio jaunuolių mes išvi
so nematytumėm Bendruo
menės tarpe, jei jie nedaly
vautų lietuvių sporto klu
buose.

Redakcija pasisako
. REDAKCIJOS pastaba. 

Mielai skelbiame šį laišką 
kad ir su nepagrįstais šiam 
laikraščiui priekaištais. Sa
kėme ir kartojame: niekad 
šis laikraštis nebuvo prieš 
kokią nors grupę, organiza
ciją, o jo siekis ir idealas - 
lietuvybė: stengiamės ją iš
laikyti ir plėsti, kovojančius 
stiprinti, apsileidusius ir 
snaudžiančius žadinti ir pri
minti jų pareigas, tolstan
čius prisišaukti. Kiekvienas 
lietuvis arba operuojąs lie
tuvio vardu, jeigu jis tos lie
tuvybės nepalaiko arba jai 
indiferentiškas, jau jis dirba 
lietuvybės nenaudai.

Niekas neturi lietuvybės 
monopolio - mes visi tasai 
lietuvybės monopolis, kas ir 
palaiko jos gyvybę ir jėgą. 
Tačiau idealios bendruome
nės nėra, ir visur pasitaiko 
nukrypimų, atsišakojimų, 
net nusigręžimų nuo to, kas, 
atrodo, visai natūraliai tu

Dėl pasilinksminimų 
Sporto Šventės metu Can- 
berroje, dėl kurių taip nusi- 
gando V. Koras - jis dar la- 

iau nusigąstų pamatęs ma
žo vietos sporto klubo sąs
kaitą už nuomą tų salių, ku
rios yra reikalingos žaidynes 
pravesti. Vien iš žiūrovų su
rinktų pinigų toli gražu ne
užtenka. Laikas būtų žinoti, 
kad su didžiausiu atsidavi
mu organizacinei veiklai, 
susidaro sąlygos, kur jos 
įvykdymas yra surištas su 
neišvengiamomis išlaidomis. 
Salių sportui, koncertams ir 
literatūros vakarams bei 
spektakliams niekas veltui 
neduoda, tad ir Canberros 
Šventės rengėjai numato 

sąlygose prieinamu būdu.
"Mūsų Pastogei” never

tėtų kiršinti Bendruomenę 
prieš mūsų jaunimo organi
zaciją stovinčią savo Sporto 
Šventės slenkstyje ir šiemet 
mininčią 30-ties metų su
kaktį.

Sportininkai konfrontaci
jos su ’’Mūsų Pastoge” ne
ieško, bet savo organizaciją 
gindami, jos ir nebijo. Ki
virčo kėlėjai turėtų suprasti, 
kad toks jų elgesys yra ža
lingas pirmoje eilėje jauni
mui, o kartu Bendruomenei 
ir jiems patiems.

J. Jonavičius
Australijos Lietuvių 

Fizinio Auklėjimo 
Sąjungos pirmininkas

rėtų būti privalu ir bendra. 
Tad nenuostabu, kad dėl to 
bendro reikalo iškyla pasta
bų, priminimų, net kritikos. 
Tačiau nei asmeniui, nei 
grupei priminti uždaviniai ir 
kritika niekad nebuvo ir ne
galiojo prie š asmenį, 
grupę ar organizaciją, o vi
sados reiškė pozityvias pas
tangas siekti geresnio, to
bulesnio. Taip yra mene, 
politikoje, visame kultūri
niame gyvenime.

Jeigu mūsų sporto orga
nizacijoms buvo padaryta 
pastabų lietuvybės atžvil
giu, tai joks nusistatymas 
prieš pačią organizaciją, o 
tik atkreipimas dėmesio, 
kad iš jos daugiau galima 
lietuvybei laukti ir tikėtis, 
nes jos rankose didelė dalis 
lietuviško jaunimo. Kas 
daugiau turi, iš to daugiau ir 
reikalaujama! Šitai įvertin
damas ir šis laikraštis bei jo 
redakcija sportininkus per
visus trisdešimt metų ypa
tingai protegavo į juos dė
dama didelių vilčių. Joks 
laikraštis (lietuviškas ar ne
lietuviškas/ sportui tiek 
daug vietos neskiria, kiek 
skiria mūsų sportininkams 
Mūsų Pastogė: Ir ne dėl to, 
kad neturėtume kuo kitu 
užpildyti sportui skirtus 
puslapius. Mes žinome, kad 
sportinis sąjūdis yra didelė 
jėga. Trokštame ir laukia
me, kad toji jėga taptų ir 
būtų vienu iš pagrindinių 
lietuvybės ramsčių ir atspa
ros taškų.

Mūsų Pastogės Redakcija

MOTERŲ

KIEK APIE SYDNEY LIE
TUVIŲ MOTERŲ SOCIA
LINĖS GLOBOS DRAUGI
JOS METINĘ IEŠMINĘ

LIETUVIŲ SODYBOJE

šių metų surengta iešmi- 
nė mūsų neapvylė, praėjo 
gana sėkmingai.

Jau nuo ankstaus ryto 
valdybos narės, sodybos gy
ventojoms p.p. Almazienei, 
Palaitienei, Šimkuvienei, 
Šidlauskienei talkininkau
jant, kaip bitelės darbavosi 
ruošdamos iešminę.

Pasitaikė oras geras, sulau
kėme apie 150 svečių. Visi 
atrodė linksmi, jautėsi pa
tenkinti pribuvę lietuviškoje 
sodyboje. Nemažai svečių 
viešėjo pas gyventojus. De
ja, trūko jaunimo, ypač ma
žųjų. Negaliu suprasti, kodėl 
tėveliai neatveže vaikų į so
dybą? Mano nuomone, kaip 
tik gera proga praleisti po
pietę gryname ore savųjų 
tarpe. Galėjo palakstyti, 
krykštauti aplink, ir maisto 
buvo jiems parūpinta.

Sodybos seniūnas p. L. 
Simanauskas kaip visada 
kruopščiai tvarkėsi, rūpino
si, visur buvo jo pilna, p. Jo
nas Ramanauskas atliko 
įdomiausias pareigas prie 
"skystimų”, p. Kataržis kū
reno pečių talkinindamas 
sodybos gyventojui p. K. 
Andriuškai kuris įstabiai 
apsitaisęs tikru virėju vos 
spėjo kepsnius kepti. Lote
rijai aukoti fantai p.p. Ko- 
liavų ir p. Šimkuvienės tor
tai praėjo sėkmingai. Taip 
pat buvo ir "laimės šulinys5’ 
tvarkomas p.p. Mauragienės 
ir Šimkuvienės.

SYDNEY
AUKSINIS JUBILIEJUS

Gana retas dalykas at
švęsti 50 metų vedybinę su
kaktį, kurią lapkričio 17 d. 
atšventė gerai sydnejiš- 
kiams lietuviams pažįstami 
p.p. Juzėnai Estų Na
muose. Dalyvavo virš 40 
kviestinių svečių. Vaišės 
buvo paruoštos pasigėrėti
nai.

Po trumpo atsigaivinimo 
"jaunuosius” pasivadino 
kun. P. Butkus prie specia
liai paruošto stalo auksinės 
santuokos apeigoms, kurias 
atlikęs palaimino palinkėda
mas laimingo gyvenimo. To
liau vyko sveikinimai, linkė
jimai, dovanų įteikimas. 
Kiek pasistiprinus pasaky
tos gražios kalbos, sugiedota 
’’Ilgiausių metų”. Visas šis 
gražus ir reikšmingas pa
rengimas geriausioje nuo
taikoje užtruko iki vėlos 
nakties.

J.K.

Anglijos rinką sovietai 
užtvindė kalėdinėmis atvi
rutėmis, kurios paleistos 
žymiai pigiau, negu vietinės.

Hydro—Jet i
Išvalomi visų rūšių kili

mai. Naudojamas vėliausias 
gilus vandens garų ir 
vakuumo metodas.

Skambinti po 5 vai. vak. 
tel. 046 669230

TilTr;

P. Sakalausko paties ga
minti filmai iš Lietuvos, la
bai įdomūs ypač kai reta 
proga pamatyti bent dalį 
dabartinės Lietuvos. Man 
kiek laiko pragyvenus Lie
tuvoje ir gerai prisimenant 
atrodė skirtinga - blanku, o 
kurie pamatę savo gimtinės 
vietas nežinau kaip jie galė
jo jaustis... Ponui Sakalaus
kui labai ačiū!

Esu labai dėkinga sodybos 
talkininkėms kurios prie 
valdybos narių prisidėjo ir 
su pyragais. Ačiū visiems, 
kurie vienaip ar kitaip pa
dėjo prie iešminės pasiseki
mo.

Po filmų jau vakarui artė
jant svečiai pradėjo skirs
tytis namų link gal nevienas 
prisimindamas matytus fil
mus. Mes kartu su jais 
džiaugiamės praleidę malo
nų laiką sodyboje su savais.

Mieli svečiai, nuoširdžiai 
įvertiname Jūsų atsilanky
mą ir paramą. Linkime 
Jums geriausios sėkmės iki 
tolimesnio pasimatymo se
kančioje iešminėje sodyboje.

O. Baužienė

Vita—Force
VALERIAN .TABS 

(valerijonas)
Jeigu esate nervuoti ar 

blogai miegate, naudokite 
šias tabletes. Gaunama 
Health Food krautuvėse.

DATIMAC AGENCIES, 
336 Belair Rd., Lynton S.A. 
Ph; (08) 277 3838

I____________________

mirusieji
A.A. JULIJA DANINA 

JONUŠIENĖ

Lapkričio 24 d. trumpai 
sirgus ligoninėje mirė Julija 
Danina Jonušienė.

Julija buvo ilgametė 
Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos 
Valdybos narė - iždininkė. 
Vėliau draugijai užsimojus 
kurti Lietuvių Sodybą, pak
viesta į patikėtines. Pra
džioje buvome 3 patikėtinės 
ir mums teko imtis to sun
kaus darbo. Sutarimas buvo 
puikiausias, Julija buvo 
labai praktiška ir sumani. 
Jos patarimus išklausyda- 
vom. Per ilgus metus drau
gijoj bendravome, dirbome, 
gerai pažinome kaip malo
nią, linksmą, sąžiningą 
bendradarbę.

Lapkričio 30-tą dieną kun. 
P. Butkus atnašavo gedulin
gas mišias paskiau nulydėta 
į Field of Mars kapines, kur 
jos pirmas vyras H. Šerkš
nys prieš 10 metų palaido
tas. Tuo metu dar nebuvo 
įsteigas Lietuvių Kapinynas 
Rookwoode.

Laidotuvėse be artimųjų 
dalyvavo gražus būrelis 
draugijos narių ir velionės 
draugų.

Sydney Moterų Socialinės 
Globos Draugijos ir savo 
vardu nuliūdusiomis širdi
mis netekus mielos Julijos, 
nuoširdžiai užjaučiame liku-' 
sius vyrą Kostą, sūnų Ri
mantą, dukras Dalią, Nijolę 
ir jų šeimas.

Sudiev, miela Julija. Liū
dime Tavęs, mes visad pri
siminsime kaip šviesą sielą. 
Amžiną Tau atilsį!

O. Baužienė
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ADELAIDĖS LIETUVIŲ TEATRUI

30
minint jų veiklos mūsų kul
tūriniame gyvenime. Su lie
tuvišku žodžiu aplankytos ir

Adelaidės lietuvių teatro 
pradžią tenka laikyti 1949 
metus, kai kovo mėnesį su- . ... -
siorganizuoja scenos mėgėjų kitos mūsų kolonijos. Be ak- 
grupė, kuri vėliau išaugo į ’ torių pagalbos neapsieita 
stiprų meno vienetą. Šis ruošiant įvairius minėjimus, 
vienetas ir davė pagrindą šventes ar kultūrines popie- 
tolimesnei teatro veiklai.

Neįmanoma suminėti visų 
scenos darbuotojų, kurie 
kėlė scenos meną: vieni re
žisavo, kiti kūrė dekoracijas, 
apšvietimą, parinko muziką, 
rūbus, bet pats pagrindinis 
branduolys - aktoriai, kurie 
išėję į sceną gyveno, kovojo 
ir mirė įvairiose dramose, 
tragedijose, pjesėse ir ko
medijose. Per trisdešimt 
metų žiūrovo akys juos 
sekė, džiaugėsi jų džiaugs
mais, šluostė ašarą skaus
mingame liūdesyje ir nuo
širdžiai juokėsi iš komiškų 
situacijų bei humoro kupinų 
replikų.

Būtų didelė skriauda reži
sieriams ir aktoriams, nepa-

tęs. Aktoriai skaito mūsų 
tautos istorijos aktus, pa
reiškimus, poetų eilėraščius, 
praveda šiupinius, kalba per 
lietuviškas radijo valandė
les.

Šiandien mes dažnai iške
liame vieno ar kito kultūri
ninko bei visuomenininko 
nuopelnus, bet aktorius lie
ka nuošalyje, kažkaip už
mirštas, šešėlyje, nepaste
bėtas jo 30 metų vaizduoja
mų charakterių permainin
goje pynėje. Jo scenoje iš
gyventi momentai nutekėjo 
laiko tėkmėje, bet žodis 
sklidęs ir sklindąs iš akto
riaus lūpų, gaivino tik ką at
vykusį į šį kraštą lietuvį, 
diegė jame drąsą ir pasiti-

kėjimą lietuviško žodžio ne
marumu, tiekė jam poilsį ir 
atgaivą po sunkių įsikūrimo 
darbų.

Su pasididžiavimu šian
dien lietuviško veikalo reži
sierius, aktorius ir scenos 
darbotuojas žvelgia į nueitą 
30 metų kelią, su pagarba 
prisimena amžinybėn iške
liavusius: Z. Kučinską, 
Gučių, J. Venslovavičių, 
Daugėlą, D. Maželytę, A. 
Maželį, J. Baranauską, 
Neliubšį, V. Dagį ir kitus. Su 
pasitikėjimu žvelgiame į 
ateitį, nes jaunimo širdis 
pasiekęs lietuviškas žodis

J.
P.

S.

Scena iš J. Griniaus ’’Stella Maris”, rež. J. Venslovavi
čius. Is K.: G. Matulevičienė-Vens, V. Vosylius, V. Vana
gaitė ir V. Ratkevičius 

stipriai įleis joje savo šaknis, 
o lietuviško žodžio meilė vi
suomet šauks į rampos švie
sas. v.

Žodis sukakties proga

Adelaidės Teatro pionieriai: Paulius Rūtenis (kairėje) ir 
J. Venslovavičius

ADELAIDĖS LIETUVIŲ TEATRO PASTATYMAI

1. Genecke - Koolen.Pirmas Skambutis,rež. P. Rūtenis.
2. V. Kudirka.Viršininkai,rež. J. Gučius.
3. P. Vaičiūnas. Sudrumsta Ramybė,rež. E. Dainienė.
4. K. Čapek.Rosumo Universaliniai Robotai,rež. J. Gu

čius.
5. S. Čiurlionienė-. Aušros Sūnūs, rež. P. Rūtenis
6. S. Santvaras. Kaimynai, rež. P. Rūtenis
7. K. Binkis.Atžalynas.rež. P. Rūtenis.
8. A. Škėma . Živilė,rež. P. Rūtenis.
9. Z. Kučinskas.Klyskeliai,rež. Z. Kučinskas.

10. V. Alantas Aukštadvaris rež. J. Gučius.
11. A. Škėma Žvakidė,rež. J. Gučius.
12. Moljeras.Mokykla žmonoms,ręž. J. Gučius.
13. P. Vaičiūnas.Sulaužyta Priesaika/ež. J. Venslovavi
čius.
14. V. Alantas .Buhalterijos Klaida,rež. J. Venslovavičius.
15. S. Čiurlionienė .Vaiva, rež. J. Neverauskas.
16. S. Čiurlionienė.Paparčio žiedas,rež. J. Neverauskas.
17. A. Rūkas.Bubulis ir Dundulis,rež. J. Neverauskas.
18. V. Mykolaitis - Putinas.Valdovas,rež. J. Venslovavi
čius.
19. J. Grinius.Stella Maris,rež. J. Venslovavičius.
20. V. Baltutis. Šuolis į Laisve rež. V. Baltutis.
21. V. Alantas. Šiapus uždangos, rež. J. Venslovavičius
22. A. Rūkas. Vieno kiemo gyventojai, rež. J. Venslova
vičius
23. .A. Kairys; šviesa Kuri Užsidegė rež. J. Neverauskas.
24. P. Pusdešris .Šviesa Nuo Kalno,rež. J. Neverauskas.
25. A. Kairys KU — Kū rež. V. Opulskis.

Čia tiktai suminėta didesnioji dalis pastatymų, nemi
nint trumpesnių ir įvairiomis progomis pastatytų vaizde
lių.

Juozas Gučius

A. Gučievienės kalba, pasa
kyta paminint Adelaidės 
Teatro veiklos 30 metų

Kiekvienas didesnis ar 
mažesnis žmonių susibūri
mas turi savo šūkį. Kokiu 
šūkiu esame čia susirinkę - 
visi žinome, tad ir tariu 
trumpą žodį į mano seses ir 
brolius - ne vien Kristuje, 
bet ir deivės Melpomenos 
šeimos narius, kurios esame 
netik vaikai, bet, sakyčiau, 
ir... vergai! Kodėl vergai?... 
O todėl, kad jei kartą gyve
nime buvo kam skirta užsi
krėsti meno bacila, tad jau 
visą gyvenimą ta nepagydo
ma liga ir seka!

Štai, ir daugelis jūsų pa
kilę Adelaidėje prieš 30 me
tų į sceną, vis dar nuo jos 
nenusileidžiate. Kodėl taip 
meno pasaulyje yra? Juk 
dažnai, net ir pasaulio pro
fesionalų aktorių darbas nė
ra pelningas, kupinas ne 
vien džiaugsmo, bet, dažno
kai, ir skaudžių nusivylimų, 
ir sunkių išgyvenimų... Į 
tokį klausimą yra tik vienas, 
vienintelis atsakymas: - me
no kūrybos ugnis ir vaidy
bos kūrybinis procesas jun
gia aktorius į bendrus gilius 
išgyvenimus ir tuo teikia 
jiems didelį dvasinį džiaugs 
mą.

Tad ir čia, mūsų jaukioje, 
mieloje Adelaidėje, jūs 
patys išgyvendami tuos ne
eilinius jausmus, teikiate 
džiaugsmo ir auditorijai, 
versdami ją pajusti tą ma
gišką meno jėgą ir užkrėčia- 
te ją savo vaidybiniais išgy
venimais.

Praėjusių metų bėgyje, 
tartum kaleidoskope, praei
na veidai ir vardai režisie
rių: - Pirmas pionierius 
Paulius Rūtenis, kuris sure
žisavo ’’Pirmąjį Skambutį”, 
ir tas skambutis tapo lyg

simboliu tolimesnei teatro 
veiklai. Toliau Elena Dai
nienė, Juozas Gučius, Zeno
nas Kučinskas, Jonas Vens
lovavičius, Viktoras Baltu
tis, Jonas Neverauskas ir 
dabar dar Vytas Opulskis.

Dailininkai: Antanas
Rūkštelė, Aleksandras 
Marčiulionis,, Stasys <Ne- 
liubšys, Leonas Žygas... 
Pirmasis administratorius 
Povilas Kanas.

Nesiimu išvardinti visos 
aktorių šeimos, kurių pry- 
šakyje susidarė gražus,

įgudusių scenos vilkų būrys: 
Genė Matulevičienė, kiek 
nuo scenos vėliau nutolusi 
Sofija Kanienė, Algis Petri
kas, Bronius Rainys, Vikto
ras Ratkevičius, Nikodemas 
Skidzevičius ir kiti...

Deja, ne visi buvę dar
buotojai šiandieną dalyvauja 
šioje sukaktyje. Jų vienuoli
ka jau baigę gyvenimo kelią. 
Paminėsiu, kurie labiau pa
sireiškę, scenos menui pa
šaukimo vedini ir palikę gi
lesnes pėdas - mus yra ap
leidę: Zenonas Kučinskas, 
Juozas Gučius, Jonas Vens
lovavičius ir dailininkas S. 
Neliubšys. Be to, žurnalistas 
Vladas Radzevičius ir rašy
tojas Pulgis Andriušis, kurie 
savu laiku nepagailėjo tarti 
teatralams šiltų žodžių 
spaudoje.

Baigdama savo žodį, 
linkiu mano meno kolegoms 
dar ilgus metus vergauti 
’’mamai” Melpomenai ir at
švęsti dar daug sukakčių.

A. Gučiuvienė

SVEIKINIMAI
Sukakties proga Vaidilos Teatrą sveikino: 

Adelaidės Liet. Sąjungos Valdyba 
pirm. P. Bielskis

Adelaidės Liet. Kat. Moterų D-jos Valdyba 
S. Pusdešrienė

Adelaidės Ateitininkai Sendraugiai 
pirm. A. Kubilius

Zenonas Kučinskas

Pranas Pusdešris

- GRAŽIAUSIA KALĖDŲ DOVANA ----------------

PUZINAS
Tel gražiausia monografija apie dali. Povilą Puzlną. Su 
anglišku tekstu. Didelio formato (11”x13”). Visos reproduk
cijos spalvotos. Atspausta brangiame kreidiniame popie
tyje. Spaudos darbus atliko speciali meno spaustuvė Ja
ponijoje. Knygos kaina — 25 dol. Geriausia dovana bet kam.

Su užsakymais kreiptis:
VICTORIA Co.

(Latvian Bookshop)
90 Pirie St. Adelaide, S.A. 5000
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Tokia buvo pradžia

Prieš 31-rius metus į 
Adelaidę atvykome tik sau
jelė lietuvių, bet tenka lyg ir 
pasidžiaugti, nes visos orga
nizacijos ir kultūriniai vie
netai, kurie veikia dabar, 
buvo įkurti tuomet. Buvo
me jaunesni, pilni energijos 
ir turėjome stiprų pareigos 
pajutimą. Čia noriu duoti 
kaip pavyzdį: iš 60 gyve
nančių Adelaidėje lietuvių į 
bendruomenės susirinkimus 
ateidavo 61, nes Viktoras 
Ratkevičius atsivesdavo sa
vo dėdę, kuris tuo laiku 
skaitėsi senu imigrantu.

Nors mūsų visų buvo as
meniško įsikūrimo rūpesčiai, 
tačiau, atrodo, nebuvo nei 
vieno, kuris nebūtų kuo nors 
įsipareigojęs. Jau tada pra
dėjo veikti mokykla, spor
tas, choras, tautinių šokių 
grupė.

Mudu su Paulium Rūteniu 
kiekvieną kartą susitikę 
laužydavom galvas, kaip čia 
įkūrus teatro mylėtojų gru
pę. Vieną dieną jam per
skaičiau tik ką gautą savo 
brolio St. Urnevičiaus laiš
ką kuriuo mums pranešė, 
kad atvyksta į Australiją. 
Tarp kitko jis rašė: - Ir už
pulsim jus su visais ryšuliais 
ir čemodanais lygiai taip, 
kaip tam PirmamSkambuty. 
Čia ir buvo mudviem su 
Paulium kaip ir pakišta 
mintis. Pirmas Skambutis
nors ir ne lietuviškas veika
las, bet kaip komedija dė
kingas tuo, kad ir nesupras
damas kalbos, gali skaniai 
pasijuokti iš susidariusių 
sceninių situacijų. Kadangi 
savos publikos buvo tuomet 
nedaug, todėl šis veikalas 
turėjo mus kaip teatralus ir 
teatrą užrekomenduot aus
tralų akyse.

Tą patį vakarą aptarėme 
ir sudarėme vaidintojų są
rašą, o už savaitės susirin
kome pasitarti, pasiskirstyti 
rolėm ir kitomis pareigomis. 
Darbo sąlygos buvo nepa
vydėtinos, nes neturėjome 
patalpų, ir pasiruošimas vy
ko mūsų privačiam bute. Kai 
savininkas pastebėjo dažnus 
svečius lankantis, butą 
mums atsakė. Bet tuo metu 
darbas jau buvo įpusėtas, be 
to, turėjome teatro admi
nistratorium p. L. Kaną, o 
vėliau jo brolį Povilą. Broliai 
Kanai nėrėsi iš kailio teatro

S. Čiurlionienės "Vaiva”, rež. J. Neverauskas. iš k.: E. 
Baltutienė, B. Mikužytė, J. Jasys, V. Brazauskaitė, V. 
Vosylius, D. Jasutytė, A. Dumčius, D. Kučinskaitė
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Elena Dainienė

reikalais. Tuo laiku surast 
kartono dekoracijom buvo 
tikra problema, o ką bekal
bėt apie programų paruoši
mą ir atspausdinimą?..

Teatro administratorius 
buvo nepėsčias, jis surado 
kelius susirišti su biznie
riais. Kada Myer’s jo pa
klausė, o kiek čia lietuvių

PAŽINTIS SU
AKTORIAIS

Nieko nėra malonesnio, 
kaip džiaugtis gražiai ir ge
rai atliktu darbu. Šiandien 
tokią progą mes ir švenčia
me. Trisdešimt metų mes 
nuo scenos kalbėjome, 
džiaugėmės, liūdėjome, juo
kėmės ir verkėme, atkurda
mi praeitį, pristatydami da
bartį ir žvelgdami į ateitį, 
tikėdami, kad lietuviškas 
žodis sustiprins lietuvį išei
vijoje ir duos jam jėgų išlai
kyti savo tautos kultūrą ir 
meną.

Kiek mums pavyko šis 
darbas, šiandien neįmanoma 
įvertinti, bet džiaugiamės 
girdėdami dar lietuviškai 
kalbančius, dar lietuviškai 
dainuojančius ir dar lietu
viškus tautinius šokius šo
kančius. Manau, kad ne- 
klysiu teigdamas, kad tai 

yra? Administratorius net 
nemirktelėjęs atsakė 500, 
bet pakeliui atvyksta 5 
tūkstančiai. Biznis išėjo, 
puikios programos buvo 
atspausdintos veltui. Pirmas 
Skambutis suskambėjo gana 
garsiai, salė buvo sausakim
ša sugūžėjo visi saviškiai, ir 
svečiai australai.

Teatro kritikai australai 
gražiai paminėjo mūsų pas
tatymą savo dienraščiuose. 
Po Pirmo Skambučio nenu
leidome rankų ir lipdėme ki
tus veikalus ne vien adelai- 
diškiams, bet juos parodėme 
ir melburniškiams.

Kalbant apie mūsų teatro 
įsikūrimą, darbą, pasiseki
mus: ir pasitaikiusius sune
galavimus, nesklandumus 
man peršasi vieno įžymaus 
italo dailininko mintis, kad 
bet kokio meno pilnam išsi
vystymui yra du didžiausi 
priešai - pirmas, tai tuščios 
garbės troškimas, antras - 
pavydas. Gal ir mūsų teatro 
pasitaikę nesklandumai bu
vo paveikti šių priežasčių. 
Tačiau nežiūrint įvairių ne
susipratimų, vadovybių, re- 
žisorių ir net teatro vardų 
pakeitimų, jūs, mieli teatra
lai, daugumoje išsilaikėte tie 
patys, kurie darbą pradėjote 
su pirmais teatro žingsniais. 
Metams bėgant Adelaidė 
praturtėjo lietuvių skaičiu
mi, taip pat malonu paste
bėti naujų aktorių prisijun
gimą prie teatralinio darbo. 
Čia noriu padėkoti šios su

yra dalelė mūsų pastangų, 
nuo scenos skleidžiamo lie
tuviško žodžio ir dvasios 
vaisius.

Minėdami savo darbo 30 
metų sukaktį, reiškiame pa
dėką visiems, kurie mus rė
mė, kuriems rūpėjo mūsų 
darbas, kurie įvertino mūsų 
pastangas. Atsidėkodami 
jiems mes galime tiktai pa
sižadėti, kad tęsime lietu
viško teatro darbą toliau.

Paskutiniu metu Ameri
koje aktoriai ir scenos meni
ninkai yra pagerbiami vadi
namu ’’roasting”, kurį išver
tus į lietuvių kalbą, maždaug 
šitaip skambėtų: aktoriaus 
iškepimas, išspirginimas ir 
apipylimas ne gardžiu ir 
skaniu padažu, bet padažu 
su gera doze druskos ir acto. 
Šiandien pabandykime paž- 

kakties minėjimo organiza
toriams p. . Opulskiui ir p. 
V. Baltučiui kurie įvertino 
visų darbą 30 metų teatro 
laikotarpy.

Vaidilos teatrui linkiu 
daug našių ir darbingų metų 
statant naujus veikalus, ku
rie patenkina ne vien žiūro
vus, bet praturtina ir patį 
veikėją aktorių. Baigdama 
noriu visiems aktoriams 
perduoti Juozo Vaičkaus 
patarimą kurį mes dramos 
studijoj dažnai girdėdavom. 
Jis sakydavo - jeigu norite 
progresuoti ir iškilti kaip 
aktoriai, visuomet prisimin
kite, kad užlipus į sceną pri
valote jaustis laisvai ir gal
vokit, kad tik jūs esate pro
tingi, geriausiai nusimano
te... Žiūrovai tai yra niekis, 
kitaip sakant - nulis, bet ne
pamirškite, kad nulipę nuo 
scenos turite galvoti at
virkščiai... E.Dainienė

V. Opulskis

velgti į mūsų aktorius, kurie 
per visą trisdešimt metų 
nereikalavo jokio atlygini
mo, tik nuolankiai pageida
vo, kad po spektaklio jų 
vardu būtų pasakytas šiltas 
žodis ir sudrėkinta, nuo kal
bėjimo scenoje, išdžiūvusi 
burna. Kaip matote, aktoriai 
gal ir yra garbėtroškos, bet 
savo pageidavimuose labai 
kuklūs.

Kepimo ceremonija atlik
sime abėcėlės tvarka, kad 
nebūtų bereikalingai galvo
jama jog tai priduodama 
vienam ar kitam bereikšmė 
pirmenybė.

Algis Gutis. Tai vienas iš 
rimčiausių aktorių, bet vi
suomet jo pasirodymas sce
noje iššaukia publikos juoką. 
Yra bandęs baleto meną, bet 
dėl fizinių priežasčių, nieko 
bendro su kojomis, šį meną 
metė. Per režisierių aklumą 
dar nėra vaidinęs pagrindi
nio veikėjo rolės, bet vis dar 
tvirtai tiki, kad ateis diena, 
ir veiksmas suksis tiktai 
apie jį. Neigiamos savybės: 
mėgsta vaidinti.

Genė Matulevičienė - yens 
Apie moteris teatre kalba- 
ma labai daug arba nieko. 
Šiandien padarysime išimtį. 
Tai dūšia ir širdimi atsida
vusi asmenybė. Nepriima 
režisieriaus primetamų ro
lių, bet pati jas pasirenka, 
dažniausiai jaunystės ir iš
kilmingumo persunktas da
mas ar to siekiančias ponias. 
Režisūros gabumus išbandė 
vakaronėse ir kadangi Vai
dilos teatre yra pakankamai 
režisierių, atrodo, kad teks 
pasitenkinti aktorės karjie- 
ra. Blogas įprotis - mėgsta 
gražiai rengtis.

Vytautas Opulskis. Ang
liškai skambėtų šitaip: Jack 
of all trades. Nėra teatro 
amato, kurio jis nebūtų ra
gavęs - pradedant dekoraci
jomis, baigiant režisūra. Pe-

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti

MOŠŲ PASTOOf

Jonas Neverauskas

rėjo visas teatro stacijas ir 
šiandien malonu pranešti, 
kad nepasitenkino vien tik 
režisieriaus titulu ir tapo iš
rinktas mūsų teatro direk
toriumi. (šitoj vietoj para
šyta palaukti, iki sustos plo
jimai). Net ir savo žmoną iš
mokė teatro amato. Turi 
vieną blogą silpnybę - negali 
nurimti be darbo. Suruošęs 
vakarykštį kaukių balių, 
šiandien vėlei susodinęs prie 
šio stalo neleidžia po vaka
rykščio tinkamai išsipagi
rioti. Gerųjų pusių neturi.

Algis Petrikas. Gimęs ne
laimingaisiais šio amžiaus 
antrojo dešimtmečio metais, 
priskaitomas prie dingusios 
generacijos kadro. Spaudžia 
jumorą per jėgą ir suranda jį 
ten, kur niekas netikėjo. Vi
suomet linksmas ir tai yra 
viena jo blogiausių ydų. Te
atre didelės karjieros nepa
darė. Porą kartų asistavo 
režisieriui ir tai buvo pada
ryta per malonę. Prie blo
gųjų įpročių reikia priskai- 
tyti jo tyrą nuoširdumą ir 
norą padėti, kartais ir ten, 
kur jo pagelba reikalo nepa
gadina, bet pateiso.

Jonas Neverauskas. Iš- 
bandęs aktoriaus amatą ir 
matydamas, kad aktorių 
daugiau atsiranda ir kad 
karjierą padaryti labai sun
ku, metėsi į režisūrą. Mėgs
ta teatrą su visomis jo blo
gybėmis. Režisūrą pradėjo 
su mažaisiais, o šiems išau
gus perėjo į suaugusių teat
ro darbą. Ruošiasi pastatyti 
Santvaro Žvejus ir galimas 
dalykas, kad jam teks daž
niau pavažiuoti į Calutę, kad 
artimiau susipažintų su žve
jų gyvenimu. Viena iš blo
giausių ydų - mėgsta reži
suoti.

Bronius Rainys. Tai vie- 
nas iš aktorių, kuris nepasi
tiki sufleriu ir savo rolę vi
suomet išmoksta. Net di
džiausiose tragedijose neiš- 
spaudžia ašaros, nes jų ne
turi, užtai tenka ašaroti žiū
rovams. Prieš išeidamas į 
sceną negali nustovėti vie
toje, o grįžęs iš jos visuomet 
skundžiasi, kad baisiai ne
pavykę. Nė karto nebučiuo
tas moterų viešose vietose, 
t.y. scenoje. Per nesusipra
timą gimęs garbingų lietu
vių šeimoje, nors jam labiau 
tiktų karališki - valdoviški 
rūmai. Viena iš blogiausių
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LAIŠKAS IŠ IZRAELIO

DABAR ŽINAU, KIEK VERTA..
Rašo Violeta Maksvytytė

Ir sumainė žiedelius...

"...Vakar grįžau keturias 
dienas praleidusi Jeruzalėje. 
Kibbutze gauname dvi die
nas atostogų per mėnesį. 
Viena diena buvo Šabat 
(šeštadienį). Aš dirbau ant- 
valandžius, kad vieną dieną 
laimėčiau laisvą, tai susidarė 
keturios.

Jeruzalė - šitą miestą pa
matyti buvo mano svajonė. 
Dėl to ir vykau į Izraelį. Bu
vau tik senamiesty. Visko 
nespėjau apžiūrėt - tiek 
daug rūpi pamatyti. Iš visų 
miestų, kuriuos mačiau Eu
ropoje, Jeruzalė man paliko 
didžiausią įspūdį.

Jeruzalės istorija yra 4000 
metų senumo. Jis yra žydų, 
mahometonų ir krikščionių 
religinis centras. Čia Abra
omas aukojo savo sūnų Iza
oką, viešpatavo karalius 
Dovydas, pirmoji šventykla, 
Saliamono statyta, karalius 
Erodas, Kristaus nukryžia
vimas; miestas, valdytas ro
mėnų, persų, graikų, Bizan
tijos, kryžiaus karų kovoto
jų, egiptiečių turkų, britų, 
arabų, jordaniečių, o dabar 
Izraelio. Visi tie religiniai 
karai vyko Jeruzalės sena
miesty. Sienos, dar kara
liaus Erodo statytos, gerai 
išsilaikiusios, supa nedidelį 
plotą (pėsčias pereini per 20 
min.). Šiandien šiame maža
me plote gyvena krikščio
nys, musulmonai ir žydai 
bendrai, respektuoja viens 
kito įsitikinimus ir gyveni
mo stilių kiekvienas savo 
miesto dalyje. Vaikščiojant 
po senamiestį reikia vienur

Pažintis...
Atkelta iš psl. 4'

ydų - gerai vaidina.
Viktoras Ratkevičius. 

Taisyklingo judesio ir eise- 
nos aktorius; kadangi iš pri
gimties bailus, scenoje vi
suomet mėgsta būti gink
luotas kardu ar kitokiu šaltu 
įrankiu. Išėjęs į sceną sten
giasi kuo ilgiau joje išbūti, 
nors režisierius ir varo lau
kan. Dažnai pasitaiko, kad 
reikia net išnešti. Viena iš 
gerųjų ydų, visuomet punk
tualiai vėluojasi į repetici
jas, teatras tai žino, jis tai 
žino, o šiandien ir čia visi 
susirinkę žinote.

Vytautas Vosylius. Iš sto
noviršila, iš aniatb* elektri
kas iš profesijos dvasiškis. 
Patogiausiai jaučiasi su kri- 
vaičio lazda rankoje ar vys
kupo kepure ant galvos. Ne
mėgsta tamsos, todėl visuo
met rūpinasi apšvietimu. 
Mėgsta aukštumas, bet daž
nai atsiduria ant žemumų be 
kopėčių. Išėjęs pensijon grį
žo į kariuomenės eiles. Atei
tyje tikisi suvaidinti lietu
viško popiežiaus rolę ir at
rodo, kad vilčių yra. Turi 
blogą įprotį - visus savo pa
sižadėjimus išpildo.

Nikodemas Skidzevičius. 
Turėjo gimti moterimi. Ne- 
išpasakyto švelnumo akto
rius, bet visada scenoje laiko 
iškėlęs kumštį. Tiek yra te
atrui atsidavęs, kad pardavė 
karalienės Elzbietos mies
telyje turėtus namus ir nu
sipirko Švento Petro prie
miestyje vilą, kad tik arčiau 
teatro gyventų. Per ilgas 
Stella Maris veikalo repeti
cijas, kur vaidino dailininką,

galvą apdengti, kitur būtina 
būti vienplaukei. Reikia būti 
atsargiam ir taip būti apsi
rengus, kad neužgautum ki
tų religinių jausmų. Musul
monų kvartaluose daugiau
siai arabai. Aš buvau su 
draugu. Vienas arabas pa
norėjo mane nusipirkt siū
lydamas 20 kupranugarių, 
bet draugui nesutinkant pa
kėlė iki 30 kupranugarių. 
Aukščiausia kaina už mane 
buvo 30 kupranugarių ir 
vienas asilas, bet mano 
draugas vis tiek manęs ne
pardavė. Dabar žinau, kiek 
aš verta! Arabų kvartaluose 
labai nešvaru, namai apleisti 
(daug kur yra namų apie 
1000 metų senumo), bet čia 
ir spalvingiausią. Krikščio
nių ir žydų rajonuose švaru, 
tvarkinga ir ramu. Tikintieji 
ortodoksai žydai apsirengę 
juodai, kepurėti, šeštadienį 
buvo Šabat ir didelė šventė, 
tai prie Vakarų sienos vyko 
triukšmingi šokiai, šventi
niai parengimai. Vakarų 
siena anksčiau buvo vadina
ma "raudų siena”, nes per 
amžius Jeruzalė buvo sveti
mose rankose ir žmonės čia 
rinkdavosi apraudoti savo 
likimo. Bet dabar čia žydai 
šeimininkai, tai ir maldos 
linksmos, džiaugsmingi šo
kiai yra kasdieninės apeigos, 
(toji siena išlikusi dar Salia
mono šventyklos, taigi, žy
dams švenčiausia vieta). 
Jiems aš turiu daug respek- 
to ir palankumo, nes jie gy
vena kaip gyventa prieš 
šimtmečius, tais pačiais 
įstatymais ir papročiais. Bet 
Izraelio didžiajai daliai mano 
jausmai surizgę. Jie save 
vadina žydais ir tuo di
džiuojasi, ir visus kitus ne
žydus laiko žemesniais už 
save ir jie nieko bendro su 
religija neturi.

Kibutz idėja pagrįsta so
cializmu ir čia priklausą 
daugiausiai visi ateistai. 
Stengiausi suprasti tokią 
kontradikciją, nes man žy
das ir religija neatskiriami. 
Pasirodo, judaizmas yra 
daugiau tautybė.

Jeruzalės senamiesty už 
Vakarinės sienos yra mu
sulmonų švenčiausia vieta - 
Dome of the Rock ir El Agsa 
mečetė. Už sienos Alyvų 
kalne yra Marijos kapas ir 
uoloje iškirstas kambarys, 
kuriame sako kalbėjęs Kris
tus (galima visa tai jaust...).

išmoko dailės meno ir ne
blogai maliavoja. Viena iš 
geriausių ydų, tai nemokėji
mas vairuoti mašinos ir be
veik nėra vilties, kad iš
moks, nes visais vairavimais 
pasirūpina žmona.

Apie jaunuosius aktorius 
dar sunku ką pasakyti, bet 
atrodo, kad jie šito amato 
nesibaido, tik negali surasti 
pakankamai laiko, nes jau
nystėje ir mes neturėjome 
laiko, kai pilnas gyvenimas 
malonumais aptekęs, o sce
noje viskas apvilkta rūbais 
ir šviesomis.

Bet visgi reikia tikėti, kad 
jaunimas mūsų neapvils, nes 
iki šiolei jis pasaulio neap
vylė, o mūsų skundai, gali
mas dalykas, yra tiktai (net 
nesinori sakyti) prisirpusio 
amžiaus pažymys. v 

Alyvų kalne labai ramu, 
matosi visas senamiestis ir 
aplink kalvos. Taip pat se
namiesty yra Via Dolorosa, 
kur Kristus nešė kryžių, 
Kalvarijos kalnas ir Kris
taus kapas. Viskas yra šv. 
Palaidojimo bažnyčioje. 
Verta keliauti per visą pa
saulį, kad tik šioje bažnyčio
je kiek pabuvus. Net neži
nau, kaip ir aprašyt. Yra 
daug kambarių be jokių 
brangių ornamentų bei de
koracijų. Penkios krikščio
nių denominacijos naudojasi 
šia šventove. Vaikščioji bi
jodamas ką nors paliest, nes 
jauti tą šventumą, kažkokią 
paslaptingą jėgą. Virš kapo 
pastatyta koplytėlė. Už jos 
mažos durelės, ir kunigas 
(atrodo, graikų ortodoksas) 
pamojo man įeiti į vidų. Vi
duje aš negalėjau nei kalbė
ti, nei galvot. Buvo labai 
mažas kambarys, žvakėmis 
apšviesta, seni paveikslai ir 
ramybė. Kunigas nemokėjo 
angliškai, padavė man žvakę 
ir pastųmė už užuolaidų po 
altoriuni atidengdamas dalį 
olos - Kristaus kapo. Į ranką 
man įspaudė kortelę, ir kry
želį, pašlakstė mano ranką 
kvepiančia alyva. Stovėjau 
kaip nebylė, išėjau verkda
ma apimta neapsakomai 
gražaus jausmo. Tas ber
niukas, su kuriuo atvykau į 
Jerauzalę, netikintis, bet 
išėjus iš to kambarėlio sakė
si pergyvenęs kažką nesu
prantamo. Jaučiau, tas 
many sustiprino viską, ką 
anksčiau tikėjau ir stebė
jausi matydama netikintį 
žmogų, persiėmusį tais pa
čiais jausmais.”

Skaitytojams
šventinis M.P. numeris išeis 
gruodžio 17 d., o sekančių 
metų pirmasis numeris pa
sirodys sausio 21 d.

Visos organizacijos ar pa
vieniai skaitytojai, turį ką 
nors pranešti ar paskelbti, 
kas vyks tarpšventiniame 
laikotarpy, prašomi visą 
medžiagą redakcijai pri
siųsti ligi gruodžio 10 dienos 
(telefoniniai pranešimai bus 
ęriimami ir gruodžio 11 d.), 

aip pat malonėkite pri
siųsti ir savo šventinius 
sveikinimus iki gruodžio 10 
d.

Redaktorius

SOLISTĖS ROMOS MASTIENĖS

Viešnios iš Chicagos - mezosopranas - pirmasis koncertas 
Australijoj ADELAIDĖJE LIETUVIŲ KATALIKŲ CENT
RE gruodžio 16 d. 7 vai. vak.
Melbourne Lietuvių Namuose gruodžio 23 d. 3 vai. p.p.
Canberroje Lietuvių Klube gruodžio 27 d. 7 vai.
Sydnėjuie Lietuvių Klube gruodžio 30 d. 8 vai. vak.

Solistė Roma Mastienė dainuoja Čikagos Lyric ope
roje, Čikagos Lietuvių operoje, koncertuoja įvairiose Ame
rikos lietuvių kolonijose. Išklausykime ją dainuojančią ir 
pas mus Australijoje I ALK Foderacllo. Valdyba
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Ričardas ir Ramunė 
Radauskai

Kaip teatre pasikelia už
danga. Veiksmas vyksta 
Pietų Amerikoje trečiame 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese. Suskrenda mūsų 
jaunimas iš įvairių konti
nentų. Susipažįsta Sydne- 
jaus jaunuolis jaunuolę iš 
Čikagos. Antrasis veiksmas 
- Australijoje VI-os Tautinės 
Stovyklos metu, kai suva
žiavo lietuviai skautai ir 
skautės iš Amerikos, Angli
jos, Kanados ir Australijos. 
Vėl matome tuos du jaunuo
lius beburkuojant. Trečiasis 
veiksmas ir užbaiga įvyko 
spalio 27 dieną Sydnejuje, 
kai mūsų dviejų jaunuolių 
širdys žengė į bendro gyve
nimo kelią.

Jaukioje St. Patrick gim
nazijos bažnyčioje Strath- 
fielde kun. Butkus sujungė 
moterystės sakramentais 
Kongreso ir Tautinės Sto
vyklos dalyvius - Ramunę 
Janušaitytę iš Čikagos ir 
Ričardą Badauską iš Sydne- 
jaus. Gražias apeigas lydėjo 
giesmės, p. E. Badauskienės 
ir p. J. Janušaičio maldų 
skaitymai ir pačių jaunave
džių aukų atnešimas prie al
toriaus.

Iškilmingos vestuvių vai
šės buvo "Elim” priėmimo 
patalpose Burwoode. Jau
navedžius prie salės durų su 
tradicine duona, druska ir 
vynu pasitiko abiejų jaunųjų 
tėvai ir karštais plojimais 
pasveikino gausiai susirinkę 
svečiai.

Iškilmių vadovas Dr. 
Gerutis Kišonas pakvietė 
kun. Butkų palaiminti vaišių 
stalus. Gerai ir skaniai pasi
vaišinus Dr. Gerutis Kišo
nas tarė įžanginį žodį, supa
žindindamas visus su Ramu

nės ir Ričardo gyvenimu ir 
jų meilės raida. Ričardas 
lankė St. Patricks gimnazi
ją, baigė teisių fakultetą 
Sydnejaus universitete ir 
dirba kaip advokatas. Akty
viai reiškėsi Sydnejaus jau
nimo susibūrimuose, tauti
nių šokių grupėje ir skautų 
eilėse. Ramunė baigė Čika
goje šv. Marijos gimnaziją 
bei aukšt. lituanistinius 
kursus, lankė St. Xavie ko
ledžą. Ji šoko Čikagos tauti
nių šokių grupėje ir priklau
sė ’’Kernavės” skaučių 
tuntui.

Jaunojo mama, p. Elena 
Badauskienė sveikino jau
navedžius, savo žodyje lin
kėdama Ramunei ir Ričardui 
taip pat nepamiršti, kad jie 
yra lietuviško kamieno dalis. 
Jaunosios tėvas p. Jurgis 
Janušaitis sveikino jauna
vedžius ir tarė jautrius, gi
liai prasmingus lietuviškus 
linkėjimus, kurie nevienam 
salėje išspaudė ašaras.

Gausų pluoštą sveikinimo 
telegramų iš Amerikos, Lie
tuvos ir Australijos pamai
nomis skaitė iškilmių vado
vas ir vyriausias pabrolys.

Sydnejaus "Aušros" tun
to, skautų vyčių ir rajono 
vadijos vardu skautiškus 
sveikinimus perdavė v.s.fil. 
Balys Barkus. Jo sveikini
mus susibūrusios prie Ra
munės Sydnejaus vyresnės 
skautės palydėjo dainuoda
mos savo kūryba apie jau
navedžius. Vyriausias pa - 
brolys pareiškė pagarbą 
jaunavedžių tėvams ir pa
dėkojo pamergėms - Reginai 
Badauskaitei ir Rasai 
Skvirblienei, Ramunės se
sutei, kuri su savo vyru 
atskrido iš Čikagos.

Užbaigiant visus sveikini
mus kun. Butkus dar kartą 
sveikino jaunuosius ir įteikė 
prisiminimui prof. kun. 
Stasio Ylos knygą "Lietuvių 
Šeimos Tradicijos”.

Jaunavedys Ričardas 
savo ir žmonos Ramunės 
vardu trumpoje kalboje pa
dėkojo tėvams ir visiems 
pokylio dalyviams.

Sveikiname Ramunę i/ 
Ričardą Badauskus, linkė
dami gražaus vedybinio gy
venimo sukūrus lietuvišką 
šeimą. g

Rašykite
Mūsų Pastogei!
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Ateina nauja knyga
Atkelta iš psl. 7

sportininkų ir sporto dar
buotojų nuėjo į amžinybę. 
Per tą laiką daug istorinės 
medžiagos išsimėtė, daug 
kas tapo pamiršta. Tačiau 
dabartinė ALFAS valdyba, 
su savo pirmininku Jurgiu 
Jonavičium, kurį ne tik ade- 
laidiškiai, bet ir visa Aus
tralija gerai pažįsta nuo to 
laiko, kai jis taip puikiai ir 
gražiai suorganizavo Ame
rikos lietuvių krepšininkų 
viešnagę Australijoje, nuta
rė išleisti Australijos lietu
vių sportinės veiklos isto
riją. Darbas tikrai sunkus, 
tačiau J. Jonavičius ir čia 
parodė savo energiją, orga
nizacinius gabumus ir šian
dien ši įdomi knyga jau bai
giama paruošti.

Šio leidinio redaktorium 
sutiko būti mūsų legendari- 
nis sporto veteranas Leonas 
Baltrūnas, kuris su dideliu 
kruopštumu dabar renka 
medžiagą, ją rūšiuoja ir, kitų 
metų pradžioje tikrai baigs 
redaguoti. Šioje sportinės 
istorijos knygoje rasime 
visų sporto klubų veiklos 
apžvalgą, paįvairintą gausiai 
istorinėm nuotraukom. Joje 
bus paminėti mūsų iškilieji 
rėmėjai, aprašytos visos 
sporto šventės, Pabaltiečių 
sporto šventės, paskiros iš
vykos Australijoje ir išvy
kos į užsienį, Amerikos lie
tuvių krepšininkų vizitas 
pas mus, Pasaulio Lietuvių 
Sporto Šventė ir kt. Taip 
pat rasime ir mūsų vetera
nus sportininkus, gyvenan
čius Australijoje, kurie buvo 
žinomi dar Lietuvoje, Vo
kietijoje ir, atvykę į Austra
liją, taip pat įsitraukė į 
sportini lietuvių gyvenimą. 
Mes rasime sportininkus, 
kurie atstovavo Australiją 
įvairiose šios valstybės ar 
olimpinėse rinktinėse, taip 
pat matysime ir mūsų spor
tinius spaudos bendradar
bius, kurie per visą tą laiką 
informavo mūsų lietuvišką 
bendruomenę, supažindin
dami ją su lietuvių sporti
ninkų atsiektais laimėjimais.

Kaip sako dabartinis 
ALFAS pirmininkas Jurgis 
Jbbavičius: ’’Būtų nelengva 
įkainuoti darbą ir laiką, kurį 
į šio leidinio paruošimą įdės 
eile' žmonių. Galima tik spė
ti, kad toji suma tikrai būtų 
nemaža. Laimė tik, kad mū
sų bendruomenėje tokie 
darbai yra garbės bei parei
gos reikalas ir už juos niekas 
atlyginimo neprašo.”

Atidavus šią knygą į 
spaustuvę, visas neapmoka
mas darbas baigiasi ir me
džiagų kainoms bei atlygini
mams už darbą vis kylant, 
leidinio išspausdinimas at- 
seis daugiau negu Australi
jos lietuviai sportininkai gali 
sutelkti be bendruomenės 
pagalbos. Žinant, kad Aus
tralijos lietuviai visuomet 
buvo ir yra dosnūs savo jau
nimo reikalams, šios knygos 
leidiėjai ALFAS kreipiasi į 

Dėmesio!
Lietuviams nuolaida!

Parduodamos PŪKINĖS KALDROS geriausios rūšies 
vien tik pūkai arba maišyta su plunksnomis.

J. KEMĖŠIS
Tel. 534 3749 Melbourne. Skambinti kiekvienu laiku.

Pristatoma į namus.

visus Australijos sporto bi
čiulius ir lietuviškos knygos 
mylėtojus iš anksto užsisa
kyti šią istorinę knygą ir 
būti garbės prenumerato
riais, arba skiriant stambes
nę auką šio leidinio išleidi
mui. Aš tikiuosi, kad ne tik 
pavieniai asmenys, bet ir 
organizacijos parems šį 
sportininkų darbą.

Knygos kaina, ją išleidus, 
bus $ 10. Garbės prenume
rata, užsisakant šią knygą iš 
anksto, yra $ 15. Kad būtų 
galima aukotojų ir garbės 
prenumeratorių pavardes 
patalpinti šioje knygoje, 
ALFAS jas turi gauti iki 
š.m. gruodžio 31 dienos, nes 
tuoj po N. Metų rankraštis 
bus atiduotas spaudai.

Aukas ir prenumeratą 
prašome siųsti ALFAS pir
mininkui: J. Jonavičius 27 
Rickaby St., Croydon Park, 
S.A. 5008. a. L-tis

KARIUOMENĖS
ŠVENTĖ MELBOURNE

Minėjimą paruošė L.K.V. 
Ramovės Melb. Skyriaus 
Valdyba vadovaujant Vyt. 
Šalkūnui. Šventės minėji
mas susidėjo iš trijų dalių: 
karių balius, iškilmingos pa
maldos ir viešas minėjimas. 
Priskaitytina ir radijo va
landėlė. Balius įvyko lapkri
čio 17 d. Melb. Liet. Namuo
se. Dalyvavo gausus būrys 
tautiečių. Pamaldos įvyko 
lapkričio 25 d. šv. Jono baž
nyčioje. Jų metu prof. V. 
Vasyliūnas grojo vargonais 
išpildydamas eilę pasaulinių 
kūrinių. Taip pat giedojo ir 
parapijos choras, vad. P. 
Morkūno.

Viešas šventės minėjimas 
įvyko Liet. Namuose. Jį 
pradėjo ramovėnų pirm. V. 
Šalkūnas. Po kun. P. Vase- 
rio invokacijos padėtas vai
nikas prie žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklo. 
Paskaitą skaitė kun. P. Va- 
seris, . pristatydamas, . k.a-.. 
riuomenės įnašą laisvės 
kovose ir jos įtaką tautinia
me auklėjime.

Meninėje dalyje taut, 
šokių grupė Gintaras, vad. 
V. ir J. Sadauskų, pašoko 
keturis šokius; merginų trio 
’’Dainava”, vad. Z. Prašmu- 
taitės, sudainavo 4 dainas; 
Juozas Mikštas paskaitė 
savo poezijos. Išraiškos šo
kyje pasirodė Onutė Šilaitė 
ir Emilija Šilienė. Iškiliau
sias programoje pasirody
mas buvo prof. Dr. V. Vasy- 
liūno, kuris meistriškai for- 
tepionu atliko du kūrinius. 
Apdovanojus programos 
dalyvius gvazdikų žiedais 
ramovėnų pirm. V. Šalkūnas 
gražiai padėkojo.

Prie minėjimo priskirtina 
ir radijo valandėlė, pravesta 
kun. P. Vaserio. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

N.S.W. Liberalų Etninė Taryba

Sir Robert Menzies The Hon. M. Frazer

Liberalų 
Partijos 
vadai

Norėtume padėkoti Lietuvių Bendruomenės nariams, kurie per daug 
daug metų palaiko ir remia Liberalų Partiją. Daugelyje rinkimų jūsų 
balsai buvo su dėkingumu pasitikti.

Mes žinome, kad jūsų bendruomenės nariai remia Liberalų partiją ir 
finansiniai, už ką ypatingai dėkingi. Jūsų žmonių ir kitokią paramą nuo
širdžiai įvertiname, ypač talkininkaujant rinkimų kampanijos ir rinkimų 
metu.

Dabar, labiau negu kada nors kova prieš internacionalinį komunizmą 
turėtų būti sustiprinta.

Pasaulis vis labiau ir labiau krinta į komunistų glėbį. Toji grėsmė artė
ja ir prie Australijos.

Kovoje už savo laisvę jūs turėtumėte įstoti į Liberalų Partiją kovai 
prieš komunizmą.

Jungdamiesi į vietinį skyrių, arba skyrių, kur turite draugų, jūs laimė
site balsų Liberalų Partijai ir jos siekiams.

Šalia to, kad balsuojate už Liberalus kas treti metai, jūs galite turėti 
įtakos parinkti ir Liberalų Partijos kandidatus.

Tokiu būdu jūs galėsite daugiau įtakoti Australijos vyriausybę.
Norėdamas įstoti, susirask telefonų knygoje Liberalų Partiją ir savo 

apylinkėje artimiausio skyriaus numerį ir susitark, kada ir kur susitikti.
Iš kitos pusės pasiteirauk draugų, kurie yra liberalai, ir jie padės tau 

sueiti į sąlytį su tau artimiausiu skyrium.
Taigi, iš anksto dėkojame už jūsų pagalbą praeity ir kviečiame stoti į 

Partiją.
Ir kada įstosite, mes jus pasveikinsime!

Authorised by The Hon. Franc Calabro, 
Liberal Member of Parliament

LAIŠKAS REDAKCIJAI

į Gerb. p. Redaktoriau.

Perskaičius p. Aleknos 
(M.P. Nr. 37) ir vėliau p. Ži
linsko (M.P. Nr. 45) pasta
bas liečiančias Vilniaus Uni
versiteto minėjimą Mel
bourne, norėčiau pasisakyti, 
papasakoti australų svečių 
atsiliepimus apie minėjimą.

Ruošimo komitetas manęs 
prašė išsiųsti pakvietimus į 
Vilniaus Universiteto minė
jimą Melbourno Universite
to akedemikams ir adminis
tratoriams.
Atsiliepimas į pastabas

1. Prie kiekvieno asmens 
pakvietimo buvo atskirai 
pridėtas RSVP laiškelis su 
adresu ir telefonu. Čia gali
ma pridėti, kad Melb. Apyl. 
V-bos pirm. p. Pocius iš ma
nęs gavo panašius laiškelius 
pridėti prie pakvietimų po
litikams. Taigi, dalyvaujan
čių skaičius buvo žinomas.

2. Sutinku kad reikia lie
tuviškas tradicijas išlaikyti - 
turėti garbės prezidiumą - 
nesu tikra kaip pakviesti 
svečiai į tai būtų reagavę, 
nes daugumas iš jų nenorėjo 
užimti svečiams rezervuotų 
vietų bet norėjo geriau sė
dėti tarp publikos. Į jų norus 
buvo atsižvelgta, tai gal dėl 
to ir buvo tiek daug tuščių 
rezervuotų vietų.

SVEČIŲ ATSILIEPIMAI Į 
MINĖJIMĄ

Po minėjimo gautos raš
tiškos ir telefoninės padėkos 
už pakvietimą ir išreikštas 
bendras pasitenkinimas pa
rengimu. Laikas nuo laiko 
man tenka susitikti ir pa
bendrauti su mūsų buvusiais 
svečiais. Jų noras prisiminti 
ir ateityje dalyvauti pana
šiuose parengimuose, liudija 
minėjimo pasisekimą. Prisi
mena Dr. Budrikio paskaitą, 
ir labai gailėjosi, kad Dr. 
Budrikis negalėjo parodyti 
skaidrių iš Lietuvos ir Vil
niaus universiteto, nes jie 
patys pripažįsta, kad apie 
Lietuvą labai mažai žino ir 
beveik nieko nėra matę.

Mūsų australai svečiai ne 
taip kritikiškai žiūrėjo į me
ninę dalį, kaip mes. šita da
lis jiems daugiau išreiškė ir 
reprezentavo mūsų kultūri
nę evoliuciją, būtent, uni- 
versiteto įsikūrimo laikai
buvo reprezentuoti daino
mis, kurias puikiai išpildė 
mūsų Dainos Sambūris. R.
Mačiulaitienės ir jos akom-
paniatorės pusiau kabareti
nio stiliaus dainos parodė 
dabartinę lietuvišką kūrybą, 
o jaunųjų Bruožiu dainos - 
priaugančią lietuvišką 
kartą, taip pat juos nustebi
no mūsų tautinių šokių įvai
rumas, nes juose nerado to 

monotoniškumo, kuris yra 
dažnai pastebimas kitų tau
tybių šokiuose.

Kiek girdėjau, panašiai 
buvo organizuoti pakvieti
mai ir kituose universite
tuose ir atsiliepimai neblo- 
gesni.

Taigi, taip jau blogai ne
išėjo. Atkreipkime dėmesį į 
pastabas, bandykime jų 
ateityje nebepakartoti ir 
prisiminkime lietuviškas 
tradicijas. Baigdama norė
čiau priminti prof. R.D. 
Wright, Melb. Universiteto 
rektoriaus pastabą: ’’Kur 
jūsų jaunimas ir vaikai, visi 
dalyviai čia atrodo ’seno
sios’ kartos. Ar jūsų jauni
mas neįvertina tokio svar
baus istorinio įvykio?” Neži
nodama kaip atsakyti, pasa
kiau jaunimas pasirodys mi
nėjimo meninėje dalyje su 
šokiais ir dainomis. Bet ar to 
užtenka? Jaunimo yra dau
giau, bet kur gi jis?

Aldona Butkutė

Pernai dirbęs Jungtinių 
Tautų sekretoriate sovietų 
pilietis Arkady Švenčenko ir 
pašauktas vietoj grįžti namo 
pasiprašė azylio teisės 
Amerikoje, kalbėdamas ne
seniai per BBC radio pareiš
kė, kad visas Jungtinių 
Tautų administracinis apa
ratas yra užtvindytas sovie
tiniais šnipais.
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Sporto Šventės reikalais
KALBA CANBERRA!

Kaip daugumai jau yra ži
noma, šių metų 30-ją Aus
tralijos Lietuvių Sporto 
Šventę rengia sostinės Can- 
berros sporto klubas "Vil
kas”,. Šio klubo valdybą, kuri 
buvo išrinkta šių metų pra
džioje, sudaro: Neris Pilka - 
pirmininkas, Daiva čeičytė - 
sekretorė, Mykolas Dirkis - 
iždininkas, Chriss Essai, 
Geras Gružauskas ir Arūnas 
Pilka - valdybos nariai.

Dabartinė valdyba įdėjo 
labai daug darbo, norėdami 
šią sporto šventę padaryti 
sėkmingą ir gerą. Jie tikisi, 
kad taip pat jie ras didelį 
moralinį ir materialinį pri
tarimą iš visos Canberros 
lietuvių bendruomenės, bei 
paskirų organizacijų. Jie 
mano, kad šis, pirmą kartą 
sostinėje ruošiamas sporto 
festivalis, bus pasisekęs ir 
ilgai primins tiek patiems 
žaidėjams, tiek ir visiems 
svečiams, bei vietos lietu
viams, šią jubiliejinę 30-ją 
sporto šventę.

Valdyba ir visi "Vilko" 
sportininkai nori kreiptis į 
visus vietos lietuvius, pra
šant jų asmeninės pagelbos 
ir paramos. Mums reikia 
žmonių, kurie per visus pa
rengimus stovėtų prie durų, 
mums reikia pagelbininkų, 
išvalymui salių, ių papuoši
mui ir daugybei kitų mažes
nių darbų. Norintieji spor
tininkams padėti, kreipiasi į 
G. Gružauską 5 Pelsart St., 
Red Hill, tel. 95 6186. Vi
siems pagelbininkams spor
tininkai iš anksto dėkoja.

Rengėjai ir "Vilko” komi
tetas, visiems dalyvaujan
tiems sportininkams linki 
geriausios sėkmės sporto 
aikštėse ir gražaus laiko 
praleidimo savo laisvalaikiu. 
Pats "Vilkas” dalyvaus vyrų 
ir moterų krepšinyje, squa- 
še, golfe ir stalo tenise.

Šiose varžybose rengėjai 
įsteigė naują pereinamąją 
taurę, kurią gaus tas klubas, 
kuris gražiausiai ir geriau
siai pasirodys atidarymo ir 
uždarymo ceremonijose. 

Skelbimas
ŠVENTOJO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Viltis po mirties
MIRTIS PANAŠI RAMIAM UŽMIGIMUI

O kodėl žmonės miršta? Daugelis gal atsakys, kad na
tūraliai žmogus pasensta ir miršta; bet to pareiškimo 
silpnumas pasirodo tame, kad milijonai miršta, nesulaukę 
senatvės. Žiaurioji mirtis nežiūri žmogaus amžiaus, bet 
kerta lygiai senus ir jaunus, šventuosius ir nusidėjėlius. 
Nežiūrint ar tai būtų kūdikis, ar senelis, vistiek mirtis 
yra nemaloni ir baisi. Mes juk niekada nesame pasiruošę 
numirti. Nežiūrint, kad šita žiaurioji pabaisa lankė žmo
nes jau per kelis tūkstančius metų, vistiek žmonija neap- 
siprato ir nelaukia jos atsilankymo, ji visada užklumpa 
netikėtai. Todėl tikrybėje natūralės mirties nėra, nes 
mirtis visuomet yra nenatūralė ir nelaukta.

Biblijoje pasakyta, kad žmogus miršta už nusidėjimą. 
Tačiau mirtis pagauna žmogų ne dėlei jo asmeniškos 
nuodėmės, bet dėl pradinės mūsų pirmųjų gimdytojų. 
Apaštalas aiškinajcad per juos nuodėmė įėjo į pasaulį ir 
per nuodėmę mirtis (Rom. 5:12) Paveldėjimu mes visi 
esame nariais mirštančios padermės. Bus gera atsiminti 
tai, kuomet mirtis atsilanko į mūsų namus, nes tai pagel
bės mums suprasti, kad tokie tragiški prityrimai nėra 
dėlko, kad mes ką nors padarėme ar nepadarėme, ir kad 
tai nėra ypatinga bausmė tam, kuris mirė, arba likusiems 
jo giminėms. Mūsų mylimieji miršta dėlto, kad "Adome 
visi miršta”. Be to, mes galime raminti save brangiais 
Dievo žodžio pažadais, kad "Kristuje visi bus atgaivinti”. 
-1 Kor. 15:22 įjus daugiau

Laimėtojai bus parenkami iš 
skaičiaus žaidėjų, kurie bus 
oficialiai registruoti ir pro
cento, kiek jų atidaryme ir 
uždaryme dalyvavo; klubų 
sportininkų pasirodymas, 
tvarkingumas, uniformų tu
rėjimas, žygiavimo drausmė 
ir kt. įeis į laimėtojų kvalifi
kacijas. Rengėjai tikisi, kad 
šią dovaną tikrai bus verta 
laimėti ir jie mano, kad ši 
dovana yra lygiai taip pat 
svarbi, kaip ir kitos žaidynių 
dovanos.

Krepšinis bus žaidžiama 
Canberra Showground Sta
dium. Čia yra trys aikštelės, 
taip, kad krepšininkai turės 
sekmadienį, gruodžio 30 
dieną laisvą nuo žaidimų 
dieną ir jie tikisi, kad žiūro
vai tą dieną galės stebėti 
įdomias tinklinio rungtynes. 
Krepšinis bus žaidžiama 
"Round - Robin” turnyro 
pagrindu, ketvirtadienį, 
gruodžio 27 d. nuo 15 iki 18 
vai., penktadienį nuo 9 iki 
16.30 vai., šeštadienį nuo 9 
iki 13.30 vai., įskaitant ir 
pirmadieni tuo pačiu laiku. 
Tinklinis bus žaidžiama St. 
Edmunds College. Čia yra 
dvi aikštelės, žaidžiama bus

Ateina nauja knyga
IŠLEIDŽIAMA AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTO ISTORIJA

Šiemet sukanka 30 metų, 
kai Australijoje prasidėjo 
organizuotas sportinis lietu
vių gyvenimas. Per tą visą 
laiką, sporto klubai, susi
būrę į Australijos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo Sąjungą, 
išaugo į pačią didžiausią 
Australijos lietuvių jaunimo 
organizaciją. Ir kai daugu
mas mūsų organizacijų pa
mažu silpnėja, ar per tą 
laiką ir visai išnyko, sporti
ninkai to viso nejaučia ir 
priešingai, jie dar vis didėja 
ir stiprėja, įjungdami vis 
naują ir naują mūsų prie
auglį. Padėti pirmieji spor-

SPORTO KLUBAS VILKAS gruodžio 31 d. Canberroje ruošia

Naujų Metų sutikimo balių
Race Cource Pavilione, Flemington Rd., Mitchell. Pradžia 8.30 v.v.

Baliuje gros du orkestrai. Įėjimas su vakariene -13 dol. asmeniui; 
porai - $ 25.

Užsakymus priima ir vietas rezervuoja Neris Pilka, tel. (062) 804884.

penktadienį gruodžio 28 d. ir 
sekantį šeštadienį
gruodžio 29 d. nuo 9 iki 17 
vai. šeštadienį ir sekmadie
nį nuo 8.30 iki 18.30 vai. 
Smulkesnės programos bus 
gauta atvykus į Canberrą.

Kaip jau buvo anksčiau 
minėta, registracija vyks 
Lietuvių Klube, Wattle Str., 
Lynham nuo 10 iki 18 vai. 
trečiadienį gruodžio 26 ir 
nuo 8.30 iki 10 vai. ketvirta
dienį, gruodžio 27 d.

Tat laimingos kelionės vi
siems ir iki pasimatymo 
30-je Sporto Šventėje 
Canberroje.

Neris Pilka 
"Vilko” pirmininkas

tiniai pagrindai buvo labai 
tvirti ir tam turime būti dė
kingi tik mūsų sportinės 
veiklos darbuotojams, orga
nizatoriams, veteranams ir 
sportininkų rėmėjams, kurie 
per tuos visus metus dirbo 
su jaunimu, padėjo jam ir 
vėliau įstengė ir juos pačius 
įtraukti į vadovų eiles. Dau
gumas iš jaunimo sukūrė 
savas sportines šeimas, gi 
jeigu ir buvo sukurta miš
rios šeimos, tai šiandien ne 
tik daugumas iš šių šeimų 
yra patys aktyviausi sporti
ninkai darbuotojai savuose 
klubuose, bet taip pat ir jų 
vaikai didžiuojasi gindami 
ne tik savo, bet ir visos 
Australijos lietuvių garbę.

Daugumai mūsų vyres
niųjų žmonių, kurie visą lai
ką į sportinį gyvenimą ir pa
čius sportininkus žiūri krei
va akimi, kyla gal klausimas, 
kodėl sportas yra taip popu
liarus jaunimo tarpe, įskai
tant ir lietuvius? Atsakymas 
gana paprastas. Gyvename 
krašte, kur sportinės visos 
apraiškos yra labai populia
rios, sąlygos labai geros, 
sporto klubai sudaro sąlygas 
labai puikias taip, kad jauni
mui, vietoj, kad savo ener
giją išliejus kur nors be- 
slampinėjant gatvėse, ar 
įpuolant į taip daugelį esamų 
blogų ir žalingų pagundų, jie 
įsitraukia į sportinę veiklą. 
Gi lietuviai sportininkai, 
kaip kad ir jų tėvai ar vy
resnieji, jaučia dar ir tą lie
tuvišką džiaugsmą būti sa
vųjų tarpe, dalyvauti sporto 
šventėse, kokių jokia kita 
tautybė, ar paskiros, nors ir 
daug didesnės naujųjų atei
vių grupės čia neturi. Gal 
būt visai ir kitais būdais, ki
tais metodais, sporto klubai 
ir visas sportinis gyvenimas 
Australijoje išlaiko lietuvy
bę jau čia gimusių jaunuolių 
tarpe.

Nuo pat pirmųjų įsisteigi-

Sporto Klubo Vilko Valdyba. Iš k.: A. Pilka, C. Essai, M.
Dirkis, N. Pilka, D. Ceičys, G. Gružauskas

me dienų, iki dabar, mūsų 
sportininkai visą laiką buvo 
labai tampriai surišti su vi
sais Australijos lietuviais ir 
lietuvių bendruomene. Pir
muosius paramos svarus 
mes gavome taip pat iš lie
tuviškos bendruomenės ir 
mūsų rėmėjų. O tie pinigai ir 
finansinė parama buvo taip 
mums visiems reikalinga ta
da. Prasidėjus Lietuvių 
Dienų parengimams, nors 
pavieniams klubams ir susi
maišė švenčių rengimo 
tvarka, sportininkai, nieko 
nedvejodami, įsijungė į Lie-

KOVO KLUBE

LOTERtJOS LAIMĖTOJAI

Kovo metinio baliaus me
tu, kuris praėjo su didžiau
siu pasisekimu, duodant ko
miškus "Miss ir Mr. Kovas” 
rinkimus, kas gana smagiai 
nuteikė gausiai atsilankiu
sius koviečių rėmėjus ir 
draugus, buvo taip pat iš
traukta ir didžioji ’'Kovo” 
loterija. Pirmąjį prizą, 
dviems kelionę į Surfers Pa
radise, kurį dovanojo "Pa
langos” kelionių biuro savi
ninkai Marica ir Romas Ci
bai, laimėjo kovietis jaunis 
krepšininkas Gary Atkin
son. 2-jį prizą - maisto mai
šytuvą su visais priedais lai
mėjo koviečių didžioji rėmė
ja Trudy Dambrauskienė. 
3-jį prizą - vazos padėklą su 
K'kslu laimėjo kovietis 

teniso čempijonas R. 
Leveris. 4-jį - sodo reikmenų 
setą - V. Barila, 5-jį - teniso 
raketę - A. Cibulskytė, di
džiulę bonką šampano ■ I. 
Jonaitis, 7-tą - Puma trenin
gą - J. Oseckas ir 8-tą - gėri
mų rinkinį - J. Maksvytis. 

tuvių Dienas ir dabar savo 
šventes turi kartu su Lietu
vių Dienomis. Išvyka mūsų 
vyrų krepšinio komandos į 
Ameriką ir 1979 m. dalyva
vimas Pasaulio Lietuvių 
Dienose Toronto mieste ir 
vėliau sportinės žaidynės 
paskiruose Amerikos mies
tuose, yra mūsų viso sporti
nio darbo pasididžiavimas. 
Australijos lietuviai sporti
ninkai labai gražiai visur 
pasirodė ir visų Australijos 
lietuvių vardą labai puikiai 
reprezentavo.

Trisdešimtis metų nėra 
mažas laiko tarpas. Per jį 
jau nemažai iškiliųjų mūsų

Nukelta į psl. 6

100-jo KLUBO 
LAIMĖTOJAI

Pirmojo 100-jo "Kovo" 
klubo laimėtojais tapo: 1. K. 
Protas Nr. 94, 2. G. Sauka
Nr. 91., 3. J. Kostas Nr. 10 ir 
4. E. Karpavičius Nr.64.

Jauniai nepasiekė
BAIGMĖS

Kovo jauniai iki 16-kos 
metų pralaimėjo savo pusiau 
baigmės rungtynes prieš 
lentelės pirmojoj vietoj sto
vinčius Canterbury-Banks- 
town komandą "Rockets 
Black". Pirmąjį puslaikį 
pralaimėjo 18:31, jie antra
jame puslaikyje sužaidė 
ypatingai gerai ir buvo jau 
tik šešių taškų skirtume, kol 
rungtynes pralaimėjo 44:53, 
tuo laimėdami antrąjį pus
laikį keturiais taškais. Visi 
jauniai žaidė labai gerai ir jų 
treneris Petras Andriejūnas 
turėtų didžiuotis šia savo 
komanda, nes daugumoje jie 
yra dviems metais jaunesni 
už kitus australiukus jau
nius. Šiose rungtynėse ypa
tingai išsiskyrė Michael 
Wallis, kuris įmetė 31 tašką. 
Kiti žaidėjai pelnė: Gary 
Atkinson 7, Antanas Protas, 
Edis Kasperaitis ir Robertas 
Gaidžionis po 2, Edis Barila 
ir Antanas Kolbakas 0.
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MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA 
ORGANIZUOJA

Gruodžio 24 d., 7 val.v. Lietuvių Namuose

Bendras Kūčias
Vietas užsisakyti pas p. F. Sodaitį sekmadieniais 

parapijos kioske arba namuose tel. 569 9578
Įėjimas 6 doleriai asmeniui

seses

Melb. Apyl. Valdybos pastangomis ruošiamas 
grandiozinis

Naujų Metų Balius
gruodžio 31 d. CAMBERWELL CIVIC CENTRE 

Pradžia 8 vai. v., pabaiga 2 vai. ryto.
Įėjimas 18 dolerių asmeniui.
Baliuje šauni kontinentalinė kapela, puiki vakarienė ir 

gėrimai
Visi maloniai kviečiami iš arti toli!

KRONIKA
.PRANEŠIMAS

Po jubiliejinio Dainos 
choro koncerto numatomas 
mirusių choro dirigentų ir 
choristų prisiminimas ir pa
gerbimas gruodžio 16 d., 
sekm. Kun. P. Butkus atlai
kys pamaldas giedant Dai
nos chorui.

Gražiu sutapimu pamal
dose dalyvaus ir iš Ameri
kos atvykęs mokslininkas ir 
muzikas - vargonais virtuo
zas Dr. V. Vasyliūnas, kuris 
tuoj po pamaldų toje pat 
bažnyčioje duos religinės 
muzikos rečitalį.

Kun. P. Butkus

PATIKSLINIMAS

Pereitame M.P. numery 
paminint Dainos choro ve
teranus, kurių tarpe į vete
ranų eiles įrašyta A. Šid
lauskienė, o iš tiesų turėjo 
būti A. Šidlauskas. Už tai 
maloniai suinteresuotus at
siprašome. Red.

■ Kiekvienų metų pradžioje 
vis paskaitome spalvingus 
mūsų bendradarbio Jono 
Zinkaus kelionių aprašymus. 
Ir šiais metais, lapkričio 27 
d. jis vėl išsileido į kelionę 
po Australiją, bet šį kartą ne 
į dykumas, į rytinius pak
raščius. Linkime p. J. Zinkui 
sėkmingos kelionės ir tiki
mės, jo sultingus ir praktiš
kus išgyvenimus skaitysime 
Mūsų Pastogėje ateinančiais 
metais.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti i Sydnejaus 
DAINOS choro 25-rių metų sukakties

Jubiliejinį koncertų

gruodžio 15 d., šeštadienį, graikų salėje East Terrace, 
Bankstown (šalia liet. Klubo).

Bilietai: $ 5 suaugusiems, $ 2.50 moksleiviams ir pensi
ninkams.

Rengėjai
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Sydnejaus Liet. Savait
galio Mokykla mokslo metus 
užbaigė su 43 mokiniais. 
Mokyklos vedėja p. J. La- 
šaitienė padėkojo Tėvų 
K-tui ir tėvams už pasišven
timą ir rūpestį mokyklos 
reikalais.

Savaitgalio mokyklą baigė 
trys mokiniai: Richard Cer- 
vin, Mikutis Burokas ir 
Vivien Ladygaitė. Reikia 
pasidžiaugti gražia lietuvių 
kalba R. Gervino, kurio ma
ma buvo lenkaitė, ir Vivien 
Ladygaitės - jos mama aus
trale.

Mokiniai atliko programą J 
dainuodami ir šokdami. 
Programai vadovavo moky
tojos J. Lašaitienė, A. Sta- 
siūnaitienė ir M. Cox. Taut. 
Šokiams grojo V. Ladyga. 
Kun. P. Butkus, mokyklos 
globėjas, mokytojams įteikė 
po dovanėlę. Tėvų K-to 
pirm. M. Šumskas pasveiki
no baigusius ir prisiminė 
mokyklos rėmėjus - p.p. 
K.N. Butkus, Kat, Kult. 
D-ją, Liet. Klubą. Taip pat 
gavo šiek tiek ir iš velionio 
Juozo Čepanonio palikimo. 
Sveikindamas baigusius 
Syd. Apyl. pirm. Dr. A. 
Mauragis įteikė kiekvienam 
po tautinę juostelę ir drauge 

Jau paruošta ir dar prieš apgailestavo, kad iš tokios 
alėdas pasirodys rinkoje didelės bendruomenės tik 

trys baigė mokyklą.
Ta proga buvo taip pat 

pasveikintas Lidcombe pa
rapijos klebonas Mons. John 
Meaney jo 40 metų kunigys
tės sukakties proga.

Po oficialios dalies vyko 
bendros suneštinės vaišės.

Kalėdas pasirodys rinkoje 
pereitų metų Dešimtosios 
Dainų Šventės plokštelė. 
Užsakymus jau dabar gali
ma siųsti Mūsų Pastogės re
dakcijai adresu: 13 Percy 
St., Bankstown, N.S.W. 
Plokštelės kaina 6 doleriai. 
Plokštelę paruošė 
Kazokas, ir išleido 
Sound Recordings.

Kajus 
Live

šokiųKanados tautinių 
grupė Gyvataras, vadovau- 
jamaG Breichmanienės, vis 
dar šiltai prisimena savo 
viešnagę Australijoje ir pri
siuntė sveikinimą ir dar 30 
dolerių auką Mūsų Pastogei. 
Ačiū Gyvatarui.

šeštadienį, gruodžio 8 d. 
klausykimės Sydnejuje 
10-11 vai. ryto etninės radijo 
valandėlės lietuvių kalba, 
kur minima Sydnejaus Dai
nos choro 25 metų sukaktis.

Dr. VYTENIS VASILIŪNAS SYDNEJUJE

Gruodžio 16 d. Lidcombes bažnyčioje, tuoj po lietuvių 
pamaldų, muzikas Dr. V. Vasiliūnas duos bažnytinės mu
zikos koncertą. Kviečiame visus muzikos mėgėjus atvyk
ti į bažnyčią ir pasiklausyti reto talento muzikos.

Svečiui pagerbti iškilmingi pietūs ruošiami Lietuvių 
Klube. Asmenys, norį pietuose dalyvauti ir su svečiu pa
bendrauti bei susipažinti, prašomi iki gruodžio 9 d. užsi
rašyti pas Dr. A. Mauragį tel. 77 6707.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

MOKSLO METŲ
UŽBAIGA

XXX

A.L.K. Federacijos suvažiavimo proga Sydnejaus 
ateitininkai ruošia šeimynini

Naujų Metų Balių
gruodžio 31 d. Lidcombe parapijos salėje.

Bilietai: suaugusiems $ 4, pensininkams ir mokslei
viams $ 2. Vaikams iki 12 metų veltui.

Nepraleiskite progos šį vakarą praleisti su šeima ir 
artimaisiais!

Bus gera lietuviška muzika, užkandžiai ir gėrimai. Visi 
laukiami iš arti ir toli!

Jau 32 metus lageriuose 
vargstančio Petro Paulaičio 
gyvenimo mozaika papildo
ma keliais jo laiškais iš 1976 
- 1977 metų. 1977 m. du 
’’svečiai’ iš Vilniaus ragino jį 
rašyti malonės prašymą, nes 
girdi, ’’gana sėdėti”. Į tai 
Paulaitis atsakė, jog ne jis 
"kaltas, kad rusams prireikė 
ir Lietuvos” - greičiau jie 
kalti”, atimdami pusę gra-j 
žiausio mano gyvenimo vien! 
už tai, kad aš atlikau savo 
prideramą piliečio pareigą 
savai laisvai nepriklausomai 
Tėvynei Lietuvai, kurią pri
pažino ir Sovietų Sąjunga...”

(ELTA)

Parengimai

Gruodžio 25 d. Klubas uždaras

Gruodžio 28 - 30 d.d. Katalikų Federacijos suva
žiavimas. Vakarais parengimai Klube

Gruodžio 16 d., sekm., 4 vai.
VAIKŲ EGLUTĖ 

su Kalėdų Seneliu

Gruodžio 31 d., pirm. 8 vai.
NAUJŲ METŲ BALIUS

Bilietai $ 12 asmeniui. Užsisakyti pas Klubo vedėją

Gruodžio 24 d., pirm., 7 vai.
KŪČIOS

Kviečiame kuo anksčiau registruotis pas Klubo 
vedėją.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
KLUBE

Gruodžio 23 d., sekm., 6 vai.
NARIŲ KALĖDINIS LINKSMA VAKARIS 

Su ’’Talentų Valandėle”
Nariams vienai valandai gėrimai be mokesčio 
Norį dalyvauti Talentų pasirodyme prašomi regis
truotis pas Klubo Vedėją

16-18 East Terrace Bankstown S 
Tel. 7081414

GEELONG

Rengėjai

KOČIOS LIET. KLUBE

Sydnejaus Lietuvių Klu
bas gruodžio 24 d. ruošia 
KŪČIŲ VAKARIENĘ. 
Pradžia 8 vai. vak. Kaina 5 
dol. asmeniui. Vaikams iki 
12 metų nemokamai.

Norį dalyvauti prašomi 
įsigyti bilietus iki gruodžio 
20 dienos.

misi Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
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St., Bankstown, N.S.W. 2200
Tel. 709 8395

Administracijos adresas:
P.O. Box 550 Redakcija rašinius taiso ir
Bankstown, N.S.W. 2200 skelbia savo nuožiūra. Už skel- 
Administracijos tel. 649 9062 bimų turinį neatsakoma.

Spalio 20 d. Geelongo 
Liet. Sąjungos susirinkime 
išrinkta nauja valdyba. Su
sirinkime metinės veiklos 
pranešimą padarė S-gos 
pirm. J. Gailius, kasininkas 
V. Adomaitis, rev. komisijos 
aktą perskaitė V. Bindokas. 
Naują S-gos Valdybą sūda- 
ro: pirm. J. Gailius, vice- 
pirm. J. Medelis, narė mo
terų reik. I. Gailiuvienė, 
sekr. Č. Valodka, kasin. V. 
Adomaitis. Revizijos Komi
sija: B. Gasiūnas, V. Bindo
kas, J. Renkauskas.

S-ga numato surengti 
prieškalėdinį pobūvį gruo
džio 15 d. 7 v. Liet. Namuo
se, su disco muzika jauni
mui. Visi kviečiami daly
vauti. Įėjimas nemokamas. 
Sausio pabaigoje numatoma 
surengti gegužinę.

Geelongo Liet. S-gos 
Valdyba

Prenumerata: 
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu i N. Zelandiją 
Oro paštu kitur
Atskiro nr. kaina 50 centų

$20
$24
$35
$50
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